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Psikologi : 
 Ilmu yang mempelajari perilaku dan proses 

mental 
Psikologi Industri & organisasi : 
 Cabang dari psikologi yang perhatiannya tertuju 

pada penyelidikan perilaku dalam setting kerja 
dan penerapan prinsip-2 psikologi utk 
mengubah perilaku kerja tersebut 

Psikologi Industri & organisasi : 
 Mempelajari perilaku manusia dlm setting kerja 

(job behavior) 
 perilaku yang nampak (overt behavior) 
 perilaku yang tidak nampak (covert behavior) 

 



 Adalah ilmu yg mempelajari perilaku manusia 
dlm peranannya sbg tenaga kerja & 
konsumen baik sec. individual maupun sec. 
kelompok dgn maksud agar temuannya dpt 
diterapkan dlm industri dan organisasi utk 
kemanfaatan manusianya & organisasinya 

 



◦ Industri : 
  Kegiatan otonomi yg mengolah segala bahan 

menjadi barang / jasa dgn nilai tambah  
◦ Perusahaan industri : 

  Badan usaha yg melakukan kegiatan usaha di 
bidang industri 
◦ Organisasi 

  Kesatuan yg memungkinkan sekelompok orang 
mencapai tujuan yg tidak dapat dicapai individu 
secara perorangan 
◦ Organisasi / perusahaan 

  Merupakan sebuah sistem hirarki (susunan) dr 
kelompok2 yg saling terkait & saling tergantung 
dlm mencapai tujuan tertentu 
 



 Suatu wadah 

 Yg menggabungkan sejumlah manusia 

 Untuk bekerjasama 

 Dalam mencapai tujuan  

 Berdasarkan : mekanisme kerja & pembagian 
fungsi 

 Organisasi meliputi : 

Tujuan  mekanisme kerja  pembagian fungsi 

 



       Struktur    Job design 

 

        Organizational design 

 

Organisasi  

 

 

         Proses 



 Struktur :  

  susunan, tugas, pekerjaan, garis 
wewenang dari bagian dlm organisasi 

 Proses :  

  jiwa dr struktur, al : proses komunikasi, 
pengembangan keputusan, evaluasi prestasi, 
proses sosialisasi & karir 

 



 job design :  

  rincian, isi, metode & hub tiap pekerjaan 
untuk memenuhi tuntutan organisasi & 
industri 

 organizational design :  

  struktur tugas, hub. Wewenang  
menunjang perilaku individu & klp menuju 
peningkatan prestasi. 

 





1. Dimensi Struktural. 

Menggambarkan karakteristik internal suatu oraganisasi dan terdiri dari dimensi-

dimensi sebagai berikut: 

a) Formalisasi : Menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam 

organisasi, yang menggambarkan perilaku serta kegiatan organisasi. 

b) Spesialisasi : Menunjukkan derajat pembagian pekerjaan dalam 

organisasi. 

c) Standarisasi : Menggambarkan derajat kesamaan dalam pelaksanaan 

kerja. 

d) Sentralisasi : Menunjukkan pembagian kekuasaan menurut tingkatan 

(hirarki) dalam organisasi, antara lain ditunjukkan dengan jelas dan jumlah 

keputusan yang boleh ditetapkan pada setiap tingkatan. 

e) Hirarki kekuasaan (Otoritas) : Menggambarkan pola pembagian kekuasaan 

serta rentang kendali secara umum. 

f) Kompleksitas : Menunjukkan banyaknya kegiatan (subsistem) dalam 

organisasi dan terdiri dari: 

i) Kompleksitas vertical: menunjukkan jumlah tingkatan yang ada daalm 

organisasi. 

ii)Kompleksitas horizontal: menunjukkan pembagian kegiatan secara 

horizontal, yaitu menjadi bagian-bagian yang secara vertical berada pada 

tingkatan yang sama. 

g) Profesionalisme : Menunjukkan tingkat pendidikan formal ataupun tidak 

formal rata-rata yang dimiliki oleh anggota organisasi. 

h) Konfigurasi : Menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi 

kedalam bagian-bagian, baik secara vertical maupun horizontal. 



1. Dimensi Kontekstual. 

Menggambarkan karakteristik keseluruhan suatu 

organisasi, yang mencakup lingkungannya, dan terdiri 

dari: 

a) Ukuran organisasi : Menunjukkan jumlah 

anggota (personil) organisasi. 

b)Teknologi organisasi : Menunjukkan jenis dan 

tingkat teknologi dari system produksi suatu 

organisasi. 

c) Lingkungan  : Menggambarkan keadaan 

semua elemen lingkungna yang terdapat diluar 

batas-batas organisasi, terutama elemen-elemen 

lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi. 



ada enam elemen dalam struktur organisasi. Keenam 

elemen tersebut beserta deskripsinya, adalah sebagai berikut: 

1) Spesialisasi kerja : Tingkat pembagian tugas menjadi 

pekerjaan yang terpisah. 

2) Departementalisasi: atas dasar apa spesialisasi 

dikelompokkan kedalam unit/bagian organisasi. 

3) Rantai komando : Kepada siapa pegawai melapor. 

4) Rentang kendali : Berapa banyak bawahan yang dapat 

diarahkan seorang pimpinan secara efektif dan efisien. 

5) Sentralisasi/Desentralisasi : dimana letak wewenang 

pengambilan keputusan. 

6) Formalisasi : Tingkat peraturan dan prosedur yang ditetapkan 

untuk mengendalikan pegawai. 



definisi struktur organisasi, diantaranya yang didapatnya dari para teoritikus: 

 Administrative component. Jumlah dari supervisor lini, manajer dan staf personalia 

dibandingkan jumlah pegawai seluruhnya. 

 Authonomy. Sejauh mana manajer puncak harus meminta persetujuan dalam 

pengambilan keputusan kepada pihak yang lebih  berwenang. 

 Sentralisasi. Proporsi dari jabatan dimana para pemegang jabatan tersebut turut serta, 

atau konsentrasi dari pengturan kekuasaan, atau sebuah indeks uang mencerminkan 

pusat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan yang spesifik dan 

yang utama, tingkat penyebaran informasi antara tingkatan, serta tingkat partisipasi 

dalam perencanaan jangka panjang. 

 Complexity. Jumlah dari keahlian yang berhubungan dengan jabatan, aktivitas 

professional serta pelatihan professional dari para pegawai. 

 Delegation of authority. Rasio dari junlah keputusan manajemen yang spesifik yang 

telah didelegasikan oleh direktur terhadap jumlah keputusan yang diambil karena 

kewenangannya. 

 Differnsiation. Jumlah fungsi kahlian khusus yang terwakili dalam sebuah perusahaan 

atau perbedaan dalam orientasi kognitif dan emosional di antara para manajer didalam 

berbagai departemen. 



 Formalization. Tingkat sejauh mana peran seseorang pegawai ditetapkan 

oleh dokumentasi yang formal. 

 Integration. Kualitas kerjasama yang ada diantara departemen yang 

dibutuhkan untuk mencapai kewsatuan dalam usaha atau rencana atau 

umpan balik yagn digunakan untuk melakukan koordinasi antara uni-unit 

organisasi. 

 Profesionalization. Tingkatan yang digunakan para pegawai untuk merujuk 

suatu organisasi professional sebagai rujukan utama, keyakinan akan 

pelayanan kepada masyarakat, keyakinan akan pengturan sendiri, dedikasi 

kepada bidangnya, dan otonomi. 

 Span of control. Jamlah bawahan yang dapat dan harus diawasi oleh seorang 

manajer. 

 Specialization. Jumlah spesialisasi pekerjaan dan lamanya pelatihan yang 

dibutuhkan setiap keahlian atau tingkatan yang menjadi ukuran dari apa 

yang diuraikan pada uraian pekerjaan (job description)  untuk berbagai 

fungsi. 

 Standardization. Cakupan variasi yang dapat ditoleransi dalm lingkup 

peraturan yang menetapkan sifat pekerjaan. 

 Vertical span. Jumlah tingkatan didalam hirarki kewenangan, dari bawah 

sampai atas. 



  
MODEL RATIONAL 

  
MODEL CARNEGIE 

  
1. Tersedianya informasi. 
2. Pengambilan keputusan tidak 

membutuhkan biaya. 
  
  
3. Pengambilan keputusannya 
“bebas              nilai”. 
  
 4. Banyak menghasilkan alternatif-
alternatif yang memungkinkan. 
5. Solusi yang dipilih diambil 
dengan keputusan bersama, 
dengan suara bulat. 
   
6. Solusi yang dipilih adalah yang 
terbaik untuk organisasi. 

  
1. Informasi yang tersedia terbatas. 
2. Pengambilan keputusan 

membutuhkan biaya.( seperti. 
Biaya managerial, biaya 
informasi ). 

3. Pengambilan keputusan adalah 
yang dibuat oleh pilihan dan 
nilai-nilai si pengambil 
keputusan. 

4. Menghasilkan alternative-
alternatif yang terbatas. 

5. Solusi yang dipilih diambil 
dengan cara kompromi, tawar-
menawar, dan pemberian 
pinjaman antara koalisi 
organisasi. 

6. Solusi yang dipilih hanya dapat  
memuaskan organisasi. 



 MODEL RATIONAL 

1. Tersedianya informasi. 

2. Pengambilan keputusan tidak 
membutuhkan biaya. 

3. Pengambilan keputusannya 
“bebas              nilai”. 

4. Banyak menghasilkan 
alternatif-alternatif yang 
memungkinkan. 

5. Solusi yang dipilih diambil 
dengan keputusan bersama, 
dengan suara bulat.   

6. Solusi yang dipilih adalah yang 
terbaik untuk organisasi 

 MODEL CARNEGIE 

1. Informasi yang tersedia terbatas. 

2. Pengambilan keputusan 
membutuhkan biaya.( seperti. 
Biaya managerial, biaya informasi 
). 

3. Pengambilan keputusan adalah 
yang dibuat oleh pilihan dan nilai-
nilai si pengambil keputusan. 

4. Menghasilkan alternative-alternatif 
yang terbatas. 

5. Solusi yang dipilih diambil dengan 
cara kompromi, tawar-menawar, 
dan pemberian pinjaman antara 
koalisi organisasi. 

6. Solusi yang dipilih hanya dapat  
memuaskan organisasi. 



 Psikologi perkembangan 

 Psikologi sosial,terdiri: 

a.  Studi tentang pengaruh sosial (persepsi,motivasi dsb) 

b. Studi tentang proses individu bersama (bahasa,sikap 
sosial dsb) 

c. Studi tentang interaksi kelompok 
(kepemimpinan,kerjasama,konflik dsb) 

 Psikologi kepribadian 

 Mempelajari tingkah laku manusia yang menyesuaikan 
dengan lingkungannya 

 Psikologi kognitif 

 Mempelajari kemampuan kognisi 



 Psikologi pendidikan (perkembangan dan 
sosial) 

 Psikologi sekolah 

 Psikologi Industri dan Organisasi 

 Psikologi kerekayasaan 

 Interaksi manusia dan mesin untuk 
meminimalkan human error. 

 Psikologi klinis 



 Psikologi personalia 

  Bagian dari PIO yang memperhatikan 
peyelidikan dan analisis thd manusia dan 
pekerjaannya 

 Psikologi Organisasi 

  Bidang khusus PIO yang memperhatikan 
penyelidikan hubungan antar manusia dalam kerja 

 Human factor psychology 

  Bagian khusus dari PIO yang memperhatikan 
hubungan antara pekerja dan tugas pekerjaannya 

 



 Psikologi bukan ilmu pengetahuan 

 Ramalan kepribadian merupakan psikologi 

 Psikologi adalah psikotes 

 Psikologi melihat manusia seperti robot 

 Parapsikologi adalah bagian dari psikologi 
◦ Parapsikologi:mempelajari manusia dengan 

pikirannya 

◦ Psikologi mempelajari manusia dan perilakunya. 



 person & person 

 person & group 

 person & object  : orang dgn alat/fasilitas 

 problem of the inner man himself : masalah 
pribadi 

 exp : stres krn ketidakpuasan kerja, dll 

 



 Mentalistik 

  Yang diubah adalah individu pekerjanya 

 Kondisional 

  Yang diubah adalah kondisi kerja atau 
faktor-faktor di luar diri si pekerja 

 


