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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya dan kepada junjungan Nabi 

Agung Muhammad SAW, penyusun dapat menyelesaikan makalah dengan judul  

Struktur Organisasi yang digunakan SMP N 11 Semarang. 

Makalah ini dibuat untuk penilaian ketrampilan Mata Diklat Pengantar 

Administrasi Perkantoran dalam kompetensi menyusun Struktur Organisasi dan 

Jabatan pada suatu organisasi.  

Penyusun menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan makalah yang berjudul “Struktur Organisasi yang 

digunakan di SMP N 11 Semarang”. Pada kesempatan ini penyusun 

menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Dra. Siti Fadhilah M.Pd. sebagai Kepala SMK N 9 Semarang. 

2. Dra. Dwi Harti M.Pd. sebagai pembimbing makalah sekaligus guru mata 

diklat Pengantar Administrasi Perkantoran  

3. Dra.Tri Sutji Astuti selaku Wali Kelas  

4. Guru mata diklat dan staf karyawan  

5. Rekan – rekan satu tim yang telah bekerja sama  

6. Teman – teman kelas X – Akuntansi 1  

Harapan penyusun, semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. 

 

Semarang, 19 Januari 2015 

 

Penyusun 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

1. "Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 

yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 

menyukainya atau tidak." (Aldus Huxley) 

2. "Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi 

kita selalu menyesali apa yang belum kita capai." (Schopenhauer) 

 

 

Persembahan: 

1. Kedua Orang Tua 

2. Guru Pembimbing 

3. Rekan-rekan X-Akuntansi 1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

A. Latar belakang ideal 

Bagi sebuah instansi Pemerintah adanya struktur organisasi sangat diperlukan. 

Terutama bagi mereka yang percaya bahwa bagan organisasi diperlukan guna 

menjamin koordinasi dalam pembagian kerja, akan menjadi bingung bila hal 

tersebut tidak ada. Individu tidak akan memahami pekerjaan mereka, apa yang 

harus dilakukan, bagaimana pekerjaan mereka akan bisa memenuhi pekerjaan 

subunit lain. Dengan tidak adanya bagan organisasi untuk mengklarifikasikan 

hubungan, maka hal yang tidak logik dan kekaburan akan terjadi. Kenyataannya, 

setiap proses dari pembuatan bagan organisasi merupakan tes yang baik bagi 

keberadaan bagian tersebut, karena setiap hubungan yang tidak bisa dibuatkan 

bagannya tampkanya akan menjadi kurang kuat dan karenanya membingungkan 

mereka yang bekerja di dalamnya. 

 

B. Latar belakang nyata 

Struktur Organisasin bagi SMP 11 Semarang sangat penting sekali karena Struktur 

Organisasi dipercaya untuk menjamin koordinasi dalam pembagian kerja .andaikan 

Struktur Organisai tidak ada akan membingungksn untuk pembagian kerjannya 

pada masing-masing karyawan. Dalam struktur organisasi yang baik harus 

menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Struktur organisasi 

mendefinisikan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan 

secara formal.Tetapi dalam setiap struktur organisasi harus bekerja sesuai dengan 

keahliannya masing-masing  dan harus di kerjakan dengan sebaik-baiknya. 
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i. Rumusan Masalah: 

1. Apa pengertian dari Organisasi ? 

2. Apa pengertian dari Struktur ? 

3. Apa pengertian Struktur Organisasi ? 

4. Apa fungsi dari Organisasi ? 

5. Apa saja bentuk-bentuk dari Organisasi ? 

6. Apa saja model struktur organisasi ? 

7. Apa saja bagan-bagan organisasi ? 

 

ii. Tujuan : 

1. Untuk mengetahui pengertian dari Struktur 

2. Untuk mengetahui pengertian dari Organisasai 

3. Untuk mengetahui pengertian dari Struktur Organisasai 

4. Untuk mengetahui fungsi struktur organisasi 

5. Untuk mengetahui bentuk-bentuk organisasai 

6. Utuk mengetahui model desain struktur organisasai. 

7. Untuk mengetahui bagan-bagan dalam struktur organisasai. 

 

iii. Manfaat 

       Bermanfaat  bagi siswa-siswi agar mudah mempelajari dan memahami Materi 

Struktur Organisasi  . 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

I. Pengertian Struktur 

Struktur adalah sekumpulan variabel yang masing-masing dapat berbeda tipe, dan 

dikelompokkan ke dalam satu nama (menurut Pascal, struktur juga dikenal sebagai record). 

Struktur membantu mengatur data-data yang rumit, khususnya dalam program yang besar, 

karena struktur membiarkan sekelompok variabel diperlakukan sebagai satu unit daripada 

sebagai entity yang terpisah. 

II. Pengertian Organisasi 

Organisasi adalah sebuah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, 

terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber 

daya tertentu misalnya lingkungan, cara tau metode, material, mesin , uang dan beberapa 

sumberdaya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang- orang yang 

terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu sumber 

daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan 

memimpin operasional organisasi dengan terencana. 

 Berikut pengertian Organisasi menurut para ahli : 

1. Menurut Stoner, pengertian organisasi adalah suatu pola hubungan tertentu antara orang-orang 

di bawah pengarahan atasan (pimpinan) untuk mengejar tujuan bersama. 

2. Menurut James D. Mooney, organisasi adalah suatu sistem aktifitas orang-orang yang terdiri 

dari dua orang atau lebih yang bekerja sama. 

3. Menurut Chester I Bernard, organisasi adalah aktifitas kerjasama uang dilakukan oleh 

sedikitnya dua orang atau lebih. 

4. Menurut Stephen P. Robbins, menyatakan sebuah organisasi merupakan suatu kesatuan sosial 

yang secara sadar dikoordinasi dengan suatu batasan yang telah ditentukan yang bekerjasama 

secara terus menerus untuk mencnapai satu atau sekelompok tujuan bersama. 
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III. Pengertian Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sturktur yang terdiri dari hubungan antara pekerjaan dan kelompok 

pekerjaan yang relatif tetap dan stabil dengan tujuan memengaruhi perilaku individu dan 

kelompok guna mencapai prestasi yang efektif. 

Pengertian Struktur Organisasi menurut beberapa ahli : 

 Robbins (2007) mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan pembagian dari 

pengelompokkan pekerjaan secara formal. 

 Invancevich ( 2008 ) mendefinisikan struktur organisasi sebagai proses penentuan 

keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan,proyek pekerjaan,dan 

departemen.Dengan demikian,keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan 

menghasilkan sebuah struktur organisasi. 

 Gibson menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan pola formal kegiatan dan 

hubungan diantara sub-sub unit dalam sebuah organisasi. 

Menurut Gibson,struktur organisasi dapat di jelaskan sebagai berikut : 

 Bagan dari susunan kotak-kotak yang berarti struktur yang bersifat statis. 

 Hubungan kegiatan yang merupakan struktur yang bersifat dinamis. 
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IV. FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI 

 
1. Menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mudah 

melakukan koordinasi di setiap bagian dab fungsi orang yang di percayakan 

dalam suatu organisasi. 

2. Menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan 

monitoring dan pengendalian.Begitu juga bawahan .dengan uraian tugas yang 

jelas akan lebih focus melaksanakan suatu pekerjaan. 

3. Menunjukkan hubungan anatar bagian atau posisi dalam melaksanakn tugas dan 

tanggung jawab 

4. Memberikan gambaran tanggugjawab setiap anggota terhadap pimpinan atau 

atasan yang telah memberikan kewenangan yang harus di pertanggungjawabkan. 

  

V. JENIS-JENIS ORGANISASI 

 
1. Organisasi Formal 

Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur 

organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan organisasi informal. Stuktur 

dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung 

jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu diantara orang-orang yang pada 

berbagai kedudukan. (Oteng Sutisna,1993:207) sekolah dasar merupakan sebuah contoh 

organisasi formal. 

2. Organisasi nonformal 

Interaksi antaradua orang dalam organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah 

perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, lebih pada organisasi 

persekolahan, dimana kekeluargaan menjadi salah satu landasan perilakunya. Perkembangan 

hubungan dari interaksi orang dalam organisasi ini akan mengikat secara kuat sentimen-sentimen 

dan komitmen setiap orang, sehingga muncul empati dan simpati satu sama lain. Hubungan 

inilah yang terus tumbuh selama organisasi formal itu ada yang dinamakan organisasi nonformal. 

Hubungan interaksi ini tidak berstruktur sebagaimana struktur organisasi formal. 

Norma perilaku adalah standar prilaku yang diharapkan menjadi prilaku bersama yang 

ditetapkan oleh kelompok dalam kesepakatan social , sehingga sanksinya pun sanksi social. 

Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabung dengan suatu 

kelompok informal. Menggabungkan diri dengan suatu kelompok tidak sekedar menggabungkan 

diri secara fisik dalam kumpulan, tetapi melibatkan sosio-emosional individu-individu dalam 

organisasi informal tersebut. 
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VI. Bentuk-bentuk  Organisasi 

 

1. Organisasi Garis 

Bentuk organisasi garis ini pertama kali muncul di kalangan militer dan merupakan bentuk 

organisasi yang paling tua.Bentuk ini diciptakan oleh Henry Fayol, disamping itu bentuk 

organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana.Organisasi garis 

mempunyai ciri khas sebagai berikut : 

a) Jumlah karyawan relatif sedikit 

b) Organisasi relatif kecil 

c) Karyawan saling mengenal dengan akrab 

d) Belum adanya spesialisasi kerja, atau jika ada masih relatif rendah 

Kebaikannya : 

1) Perintah atau komando berjalan lancar, karena pimpinan hanya seorang 

2) Keputusan dapat diambil secara cepat 

3) Solidaritas karyawan sangat tinggi, karena saling mengenal satu sama lain. 

Kelemahannya : 

1) Kemampuan seorang pimpinan sangat berpengaruh, sehingga jika pimpinan tidak cakap atau 

tidak mampu, akan berakibat fatal bagi organisasi tersebut. 

2) Timbulnya atau mendorong adanya sifat otoriter dari seorang pimpinan organisasi. 

3) Membatasi perkembangan individu bawahan/ anggotanya. 

 

2. Organisasi Fungsional 

Dalam prakteknya, struktur organisasi fungsional ini kadang-kadang menimbulkan ketidak 

jelasan dalam pemberian perintah dari atasan kepada bawahan.Hal ini disebabkan kerena setiap 

atasan mempunyai wewenang untuk memberikan perintah kepada setiap bawahan yang ada, 

sepanjang perintah tersebut masih ada hubungannya dengan fungsi yang dimiliki atasan.Struktur 

organisasi fungsional yang pada mulanya diciptakan oleh F.W Taylor, 
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Kebaikannya : 

1) Adanya spesialisasi tugas yang jelas 

2) Adanya tenaga-tenaga ahli dalam masing-masing tugas sesuai dengan fungsi-fungsi organisasi 

yang  ada                

3) Karyawan dengan spesialisasinya dapat didayagunakan semaksimal mungkin 

Kelemahannya : 

1) Koordinasi agak sulit diterapkan, karena bawahan mempunyai beberapa atasan. 

2) Proses pengambilan keputusan seringkali terlambat, karena ditentukan oleh “top 

management” 

3) Dituntut adanya karyawan yang benar-benar trampil (seorang spesialis), yang kadang-kadang 

sulit mencarinya 

 

3. Organisasi Garis dan Staf 

Bila suatu organisasi itu masih ralatif kecil, artinya belum banyak permasalahan yang dihadapi 

dan segera harus diatasi, maka bentuk struktur organisasi yang sederhana (organisasi garis) dapat 

untuk mengatasinya.Namun apabila organisasi tersebut berkembang semakin luas, mungkin akan 

timbul berbagai kesulitan bagi seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan (decision 

making), sehingga pimpinan tersebut merasa perlu untuk minta bantuan kepada orang lain yang 

dianggap mampu dan ahli. Oleh sebab itu, dibentuklah suatu “staf penasehat” yang merupakan 

kumpulan orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu.Adapun tugas dari staf tersebut 

adalah membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. 

Kebaikannya : 

1) Dapat diterapkan baik dalam organisasi yang besar maupun organisasi yang kecil, apapun 

tujuan organisasi tersebut. 

2) Ada pembagian tugas antara pimpinan dan bawahan (pelaksana) yang diakibatkan adanya staf 

3) Keputusan dapat diambil dengan lebih baik, karena adanya saran dari para ahli (staf) 

Kelemahannya :                              

1) Rasa solidaritas karyawan berkurang, karena tidak saling mengenal antara bagian satu dengan 

bagian lainnya. 

2) Perintah kadang-kadang menjadi agak kabur atau kurang jelas 

3) Pelaksanaan pekerjaan akan mengalami hambatan, apabila koordinasi pada staf kurang baik 
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4. Organisasi Gabungan 

Bentuk organisasi gabungan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari kombinasi struktur 

organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga bentuk sruktur organisasinya dapat 

berupa gabungan dari bentuk organisasi garis dan staf, garis dan fungsional, fungsional dan staf 

atau kombinasi dari ketiga bentuk organisasi tersebut. Sehingga bentuk struktur organisasi 

gabungan ini akan mempunyai kebaikan serta kelemahannya mengikuti kebaikan maupun 

kelemahan organisasi yang dibentuknya dalam rangka penggabungan tersebut. 

5. Organisasi Matriks 

             Bentuk struktur organisasi matrik pertama kali muncul pada sebuah perusahaan industri 

ruang angkasa, yang mempunyai banyak departemen di mana masing-masing departemen 

dipegang oleh para spesialis (tim ahli) guna mencapai tujuan perusahaan secara khusus. Dewasa 

ini, struktur organisasi matriks sering diterapkan pada suatu pekerjaan yang merupakan proyek-

proyek besar.Secara nyata terlihat bahwa untuk menangani suatu proyek yang cukup besar 

dengan permasalahannya yang sangat kompleks, diperlukan suatu upaya penyelesaian yang 

tepat, baik ditinjau dari segi waktu, tenaga maupun biaya yang dibutuhkan.Karena dirasakan 

bahwa bentuk organisasi yang disebutkan sebelumnya tidak dapat untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan tersebut, maka dibentuklah struktur matriks ini, yang pada dasarnya mempunyai 

tujuan memadukan berbagai bentuk struktur organisasi yang telah ada serta unsur personalia 

yang ada dalam organisasi dengan berbagai spesialisasinya guna menyelesaikan suatu proyek.  

            Dalam organisasi matriks, seorang bawahan mempunyai dua orang atasan sehingga 

mereka dibawah dua jalur wewenang atau dengan kata lain mempunyai dua rantai perintah, yang 

satu secara vertikal (bersifat fungsional) sedang lainnya secara horizontal yang berasal dari 

perintah pimpinan proyek. Bila kedua jalur tersebut digabungkan, akan terlihat bentuk sebuah 

matriks, sehingga disebut organisasi matriks 

6. Organisasi Supervisi 

Di Amerika Serikat terdapat bervariasi bentuk organisasi supervisi. Hal ini disebabkan antara 

lain kerena terdapat pertumbuhan sekolah-sekolah secara pesat dengan angka problema yang 

diadministrir. Pertumbuhan sekolah menambah jumlah lembaga supervise dengan variasi tugas 

para supervisor. Kondisi-kondisi seperti besarnya sekolah, jumlah pelaksana supervisi beserta 

pendidikan dan pengalaman orang-orang yang di supervise menyebabkan perbedaan organisasi 

supervise. 
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VII. Model Desain Struktur Organisasi 

 

 Model mekanistis, yaitu sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, 

formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. 

 Model organik, yaitu sebuah struktur yang rata, menggunakan tim lintas hierarki dan 

lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang 

komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. 

 Model Piramid, model ini di buat persis sebuah piramida. 

 Model Horizontal, model ini dibuat dengan manarik garis lurus secara horizontal dengan 

pembagian funsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing 

 

VIII. Bentuk Struktur Organisasi 

a) Struktur Garis (Sederhana) 

Organisasi bentuk garis di ciptakan oleh Henry Fayol. Pada struktur organisasi ini,wewenang 

dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, 

pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung di tujukan kepada atasan yang memberi 

perintah. Umumnya organisasi yang memakai struktur ini adalah organisasi yang masih kecil, 

jumlah karyawannya sedikit dan spesialisasi kerjanya masih sederhana.  

Struktur ini juga menjadikan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat karena tidak 

ada halangan birokrasi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan koordinasi dan kontrol biasanya 

relatif kecil. Kekurangan struktur garis. Kurang fleksibel dalam menyediakan spesialisasi yang 

dibutuhkan ketika perusahaan menjadi lebih luas dan kompleks. Tugas karyawan yang terbatas 

sejak awal menghalangi mereka mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan untuk meningkat ke 

posisi manajerial. 

b) Struktur Fungsional                        

Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor. Struktur ini berawal dari konsep 

adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai 

wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi 

atasan tersebut. Setiap pegawai mempunyai pengawas lebih dari satu orang atasan yang 

berberda-beda. Struktur ini banyak ditemukan pada organisasi atau perusahaan area spesialisasi 

sebagai dasar eksistensi sebuah departemen. Struktur ini lazim ditemukan pada perusahaan kecil 

dan menengah, yang memusatkan pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi dari 

perusahaan.Ciri-cirinya tidak menjamin adanya kesatuan perintah. Keahlian para pengawas dan 

pegawai berkembang menuju spesialisasi. Penghematan waktu dapat dilakukan karena 

mengerjakan pekerjaan yang sama. Kelebihan struktur fungsional.  
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Keahlian yang dimiliki oleh seorang spesialis fungsional. Keahlian ini memudahkan mereka 

dalam memecahkan masalah yang terjadi pada area tertentu yang berada di bawah 

wewenangnya. Menghindari duplikasi, di mana struktur ini tidak terdapat fungsi yang berganda 

atau redundant, sehingga sumber daya organisasi dapat dipergunakan lebih efisien dan terfokus. 

Kelemahan struktur fungsional. Kebingungan yang terjadi ketika karyawan memiliki dua atau 

lebih supervisor. Kekurangan lain yaitu kemungkinan manajer untuk menghindari area yang 

mereka wewenangi secara fungsional, situasi yang mungkin berdampak negatif bagi koordinasi 

aktivitas tertentu. 

c) Struktur Staff 

Organisasi dalam bentuk staff yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan. Berfungsi 

memberikan bantuan baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan 

dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Bentuk ini tidak mempunyai garis komando ke 

bawah. Staff yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasehat dan 

saran dalam bidang kepada pemimpin dalam organisasi. Kelebihan struktur staff. Pembagian 

tugas yang jelas antara staff dan anggota yang lain. Berkembangnya spesialisasi para anggota. 

Koordinasi di dalam setiap bagian dapat diterapkan dengan mudah. Kelemahan struktur staff. 

Pemimpin staff melampaui kewenangannya. Kesenjangan sosial antara pemimpin dan 

anggotanya. 

d) Struktur Garis dan Staff                        

Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh 

Harrington Emerson. Struktur ini umumnya di gunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja 

luas, bidang tugas yang beraneka ragam dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan 

tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf ahli yaitu orang yang ahli dalam 

bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan dalam organisasi  

tersebut. Kelebihan struktur garis dan staf. Posisi garis terbebas dari aktivitas khusus yang dapat 

diberikan kepada karyawan staf. Fleksibilitas dari personel staf dapat memudahkan mereka untuk 

melaksanakan dan menyelesaikan proyek baru dengan jumlah yang minimum. Koordinasi dalam 

setiap unit kegiatan dapat diterapkan dengan mudah. Adanya pembagian tugas yang jelas antara 

kelompok lini yang melakukan tugas pokok organisasi dan kelompok staf yang melakukan 

kegiatan penunjang. Kekurangan struktur garis dan staf. Konflik antara karyawan posisi garis 

dan staf sering menjadi masalah. Misalnya, karena karyawan staf terlalu mendominasi sering kali 

karyawan posisi garis menghiraukan masukan mereka. 
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e) Struktur produk 

Struktur ini digunakan jika perusahaan memutuskan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar 

penetapan atau pembuatan struktur organisasi sebuah perusahaan. Jenis organisasi ini membagi 

tugasnya ke dalam dimensi produk. Artinya sebuah garis koordinasi atau kelompok koordinasi 

terbagi atas jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Pada masing-masing produk 

terdapat bagian atau divisi yang mendukung kesuksesan produk di pasar. Masing-masing produk 

akan memiliki divisi pemasaran, SDM, dan produksi sendiri-sendiri.  

Struktur organisasi ini muncul sebagai respon atas segmen pasar yang ingin fokus 

dikembangkan. Pada akhirnya, perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa 

bersaing pada segmen pasar yang dituju. Perusahaan akan memaksimalkan setiap sumber daya 

yang ada di perusahaan sehingga bisa maksimal dalam merancang dan membuat sebuah produk 

untuk segmen pasar tertentu. Kelebihan struktur produk. Penanggung jawab dari produk akan 

sangat jelas, sehingga fokus kinerja terhadap konsumen lebih jelas dan memuaskan. Struktur ini 

baik digunakan untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis atau produk yang bervariasi.  

Variasi dari jumlah produk yang dihasilkan memerlukan koordinasi yang tinggi, sehingga 

struktur ini akan memfasilitasi perusahaan sehingga masalah koordinasi dalam sebuah produk 

yang dihasilkan akan mudah terselesaikan. Selain itu, faktor lingkungan yang berubah dengan 

cepat juga akan sangat sesuai jika dihadapi dengan jenis struktur organisasi ini. Kekurangan 

struktur produk. Dengan dimungkinkannya tiap divisi untuk berjalan dengan caranya sendiri 

dibandingkan dengan struktur lainnya, hal ini dapat mengakibatkan kegagalan beberapa divisi 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 

f) Struktur Matriks  

Struktur ini merupakan struktur yang paling baru dari semua struktur organisasi yang ada dan 

paling sering digunakan oleh perusahaan yang melakukan proyek rumit. Struktur ini 

mengintegrasikan hubungan vertikal dan horizontal dengan unit lain dalam sebuah proyek. 

Kelebihan struktur matriks. Penggunaan struktur matriks memungkinkan perusahaan 

mempekerjakan karyawan dengan keahlian tertentu untuk menyelesaikan suatu proyek yang 

rumit.  

Penggunaan struktur matriks juga membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap 

segala situasi , karena karyawan dengan keahlian tertentu dapat dengan mudah direkrut ke dalam 

proyek. Kekurangan struktur matriks. Dalam perusahaan yang menggunakan struktur matriks ini, 

karyawan mungkin memiliki dua supervisor, manajer dari area fungsional dan manajer proyek. 

Tekanan pada karyawan, jika dalam satu waktu individu menangani beberapa proyek yang 

berbeda, maka ini akan menjadi beban pikiran baginya. 
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IX. MACAM-MACAM  BAGAN  DALAM  STRUKTUR  ORGANISASI 

 Bagan Horizontal 

Mengapa bagan tersebut di katakan horizontal karena pada bagan tersebut jika semakin banyak 

jabatan-jabatan yang di buat dalam perusahaan tersebut maka bagan ini akan semakin luas 

menyamping 

 Bagan Vertikal 

Bagan vertikal adalah kebalikan dari bagan Horizontal. Bagan Vertikal pada umumnya bagan ini 

jika dalam perusahaan banyak sekali jabatan atau kepala-kepala bagian dari masing-masing 

divisi maka bagan ini akan semakin panjang ke bawah. 

 Bagan Lingkungan 

Kenapa bagan ini berbentuk lingkaran karna mungkin dalam suatu perusahaan memang sangat 

memiliki perbedaan tersendiri dalam menyusun bagian-bagian dari perusahaan itu tersebut oleh 

karena itu banyak sekali model bagan yang terbentuk. pada model bagan ini jika setiap 

penambahan anggota maka bagan ini akan bertambah diameternya dan semakin membesar. 

 Bagan Piramid 

Bagan ini sangat mudah digunakan karna bentuknya seperti Piramid yang menempatkan bagian-

bagian dalam perusahaan yang paling tertinggi di letakan pada bagian TOP dan untuk karyawan 

di letakan MID dan untuk Office Boy di letakan pada Bagian LOWER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUKTUR ORAGANISASI 

 SMP Negeri 11 SEMARANG 

 

Struktur tersebut termasuk dalam Organisasai Garis dan Staf  karena pimpinan organisasi 

mengangkat tenaga staf untuk membantu pelaksana semua pekerjaan yang sangat luas .Pada 

bentuk ini organisasi disusun menurut bentuk lurus/garis ,tetapi pada unit pimpinan di tambah 

tenaga staf sebagai tenaga ahli perorangan atau suatu unit khusus yang bertugas memberikan 

bantuan-bantuan keahlian kepada pimpinan organisasi.   
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BAB III 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Organisasi adalah wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya 

mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan 

tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Itulah sebabnya struktur organisasi sangat 

diperlukan dalam sebuah organisasi yang baru dibentuk, dalam keadaan berkembang maupun 

yang sudah mapan. Perusahaan atau organisasi sering mengubah strukturnya ketika skala 

usahanya dan kompleksitasnya semakin besar. 

Ada beberapa bentuk struktur organisasi seperti yang telah dibahas dalam Bab II Pembahasan, 

setiap struktur organisasi tersebut memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. 

Namun, harapan setiap organisasi atau perusahaan tentunya ingin tetap bertahan atau semakin 

maju. Struktur organisasi mempengaruhi perilaku organisasi karena faktor-faktor utama yang 

menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan hubungan wewenang.  

Saran 

Semoga makalah yang kami susun dapat berguna bagi pembaca dan dapat mempermudah 

pembaca dalam memahami materi “Struktur Organisasi”. 
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