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Kata Pengantar Penyadur

Selama abad 20 perkembangan teori manajemen selalu berkembang. 
Banyak pendapat atau pemikiran dari para praktisi tentang teori 
manajemen. Pendapat atau pemikiran praktisi tidak selalu sama, 
bahkan menjadi perdebatan diantara mereka. Beberapa perbedaan 
yang radikal membuat mereka tidak dapat didamaikan. Meskipun 
mungkin ada kesepakatan umum tentang praktek manajemen, tetapi 
teori manajemen cenderung bervariasi. Teori terbaru dari praktisi 
belum tentu yang terbaik. 

Pendapat Praktisi tentang teori manajemen abad 20 membahas 
beberapa hal dimulai dengan perkembangan teori dari tahun 
terakhir abad 18 sampai dengan abad 19 secara umum. Praktisi lain 
membahas tentang penyebaran pembangunan, perbaikan dan strategi 
teknik internasional dan idiologi manajemen ilmiah yang meliputi 
pengendalian manajemen, financial dan insentif lain, penekanan 
pada efisiensi industri.

Manajemen untuk mengontrol proses kerja, account, rasionalisasi, 
menafsirkan dan memplublikasikan eksperimen Hawthorne, 
penawaran, menganalisa dampak pada perkembangan teori 
manajemen neo manusia pemikir, isu motivasi manusia dan  
kepuasan kerja adalah pendapat lain dalam teori manajemen. Pelaku 
bisnis menjadikan teori manajemen sebagai dasar dalam menentukan 
kebijakan perusahaannya.

Kami menyadari literatur yang berhubungan dengan teori manajemen 
masih sedikit, sementara kebutuhan pengetahuan teori manajemen 
begitu diperlukan saat ini, sangat tepat kami melakukan penyaduran 
buku ini dengan harapan bisa dimanfaatkan sebagai bahan literasi 
yang lebih lengkap. Para pebisnis dan akademisi bisa menggunakan 
versi Indonesianya sehingga bisa mempercepat pemahaman teori 
manajemen.
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Kami sampaikan terima kasih kepada penulis atas persetujuannya untuk 
kami sadur buku teks aslinya, semoga bisa manfaat buat dunia bisnis, 
akademisi dan masyarakat umum.

Penyadur

Tertanda
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