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ABSTRAKSI 

 
 

AUDIT MANAJEMEN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS FUNGSI SUMBER 

DAYA MANUSIA PADA PDAM KABUPATEN SITUBONDO 
 

Oleh: 

 Fathoni Septa Charisma 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. M.Achsin.,SE.,SH.,MM.,M.Ec.Dev.,M.Kn.,Ak.,CA.,CPA 

 

Audit manajemen pada fungsi sumber daya manusia yang dilakukan pada 

PDAM Kabupaten Situbondo bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencapaian 

efektivitas fungsi sumber daya manusia dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan 

yang terjadi sehingga menyebabkan tidak efektif serta menemukan alternatif dan 

saran perbaikan atas kelemahan yang terjadi. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang 

diperoleh dengan cara studi lapangan yaitu melalui wawancara, kuesioner, 

dokumentasi, dan observasi. Proses analisis data menggunakan 3 (tiga) elemen 

penting dalam melakukan audit manajemen, yaitu criteria, causes, dan effect. Proses 

ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas fungsi sumber daya 

manusia dalam mengelola sumber daya manusia yang ada.  

Ruang lingkup audit yang dibahas dalam penelitian ini ada 9 (sembilan) 

fungsi, yaitu (1) perencanan sumber daya manusia, (2) rekrutmen sumber daya 

manusia, (3) seleksi sumber daya manusia, (4) pelatihan dan pengembangan tenaga 

kerja, (5) penilaian kinerja, (6) perencanaan dan pengembangan karir, (7) pemberian  

kompensasi, (8) perlindungan tenaga kerja, dan (9) pemutusan hubungan kerja dan 

pensiun.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis secara keseluruhan, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi sumber daya manusia di PDAM Kabupaten Situbondo 

telah berjalan efektif. Sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, meskipun 

ada salah satu fungsi yang dapat dinyatakan belum efektif yaitu pada fungsi 

pemberian kompensasi. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, maka diajukan 

beberapa rekomendasi dan saran perbaikan yang mungkin dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia dimasa 

yang akan datang. 

 

Kata kunci: Audit  manajemen, fungsi sumber daya manusia, efektivitas, criteria, 

causes, effect, rekomendasi. 
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ABSTRACT 
 

 

MANAGEMENT AUDIT TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF  

HUMAN RESOURCE FUNCTION REGIONAL WATER COMPANY 

DISTRICT SITUBONDO 

 

By: 

Fathoni Septa Charisma 

 

Advisor Lecturer: 

Dr. M.Achsin.,SE.,SH.,MM.,M.Ec.Dev.,M.Kn.,Ak.,CA.,CPA 

 

 Audit management The purpose of on the human resource function is applied 

to the Regional Water Company District Situbondo to know how the achievement of 

the human resource function effectiveness and to identify weaknesses that occur so it 

can be lead ineffective and find alternatives and suggestions for improvement on the 

weaknesses that occur. 

 The method of research that used is descriptive qualitative. The data obtained 

by that field research are interviews, questionnaires, documentation and observation. 

The process of data analysis using 3 important elements in the management audit, 

that are criteria, causes, and effects. This process is carried out to know the extent of 

the effectiveness of the human resources function in managing the human resources 

available. 

 The scope of the audit were discussed in this research there are 9 functions, 

that is (1) human resource planning, (2) recruitment of human resources, (3) the 

selection of human resources, (4) training and workforce development, (5) valuation 

performance, (6) planning and career development, (7) giving compensation, (8) 

workforce protection, and (9) termination of employment and retirement. 

 Based on the research that has been analyzed, it can be concluded that the 

human resource function in Regional Water Company Situbondo was effective. 

Accordance with applicable policies and regulations, although one of the function has 

not been declared effective, that is giving compensation function. Based on the 

findings of research, it can be given recommendations and suggestions for 

improvements which may be taken into consideration in developing the human 

resource management in the future. 

 

Keywords: Management audit, human resource functions, effectiveness, criteria, 

causes, effects, recommendation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya dunia usaha yang semakin komplek, maka 

perusahaan sebagai suatu entitas harus bersaing secara kompetitif agar perusahaan 

dapat melanjutkan keberlangsungan usahanya. Berkembangnya kondisi ekonomi 

dan bisnis dalam era globalisasi, mengharuskan perusahaan untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan 

harus dapat melakukan perencanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Perencanaan yang dilakukan tidak lepas dari pentingnya sumber daya 

manusia yang baik untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan. Adanya 

pengelolaan sumber daya manusia yang tepat dapat menunjukkan bahwa 

perusahaan bisa mendapatkan, mengembangkan dan mengevaluasi karyawan 

sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan guna mencapai tujuan perusahaan.  

Pengembangan sumber daya manusia juga akan meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas secara singkat 

dijelaskan oleh Bayangkara (2008: 14) sebagai tingkat keberhasilan suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya Bayangkara (2008: 13) 

menjelaskan tentang efisiensi sebagai ukuran proses yang menghubungkan antara 

input dan output dalam operasional perusahaan. Hal ini berarti diperlukan 
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pengembangan sumber daya manusia yang semaksimal mungkin mengingat 

besarnya pengaruh sumber daya manusia pada organisasi. 

Untuk memastikan bahwa keberhasilan suatu entitas dipengaruhi oleh faktor 

internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 

sepenuhnya ada di lingkungan perusahaan seperti, kebijakan keuangan dalam 

perusahaan, praktek manajemen sumber daya manusia, manajemen struktur 

perusahaan, sikap dan perilaku karyawan yang akan menjadi penentu kesuksesan 

perusahaan. Faktor eksternal merupakan faktor yang sulit untuk dikendalikan oleh 

perusahaan karena keberadaanya ada di luar perusahaan seperti situasi ekonomi 

dan pemerintah, perubahan lingkungan dan persaingan usaha. Maka perusahaan 

perlu melakukan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaaan program- program 

sumber daya manusia yang telah dikembangkan dalam mencapai tujuan 

perusahaan secara keseluruhan. 

Penilaian atau evaluasi digunakan untuk mengukur apakah karyawan sudah 

bekerja secara efektif dan apa saja kontribusi karyawan dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Evaluasi ini dilakukan dengan 

melakukan suatu audit atas program sumber daya manusia dalam organisasi dapat 

membantu manajer mengidentifikasikan penyimpangan antara kondisi aktual 

dengan kondisi yang diharapkan atau diinginkan. Audit menjadi suatu dorongan 

yang berbasis data untuk perubahan. Auditing tidak hanya dapat memperlancar 

perubahan, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai suatu alat atau instrumen 

perubahan. Secara singkat audit merupakan suatu pengecekan pengendalian 
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kualitas keseluruhan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam suatu divisi 

atau perusahaan dan dalam keadaan bagaimana aktivitas tersebut mendukung 

strategi organisasi (George F. Biles, dalam Tunggal 1992: 81) 

Selanjutnya salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan (controlling) 

yang bertujuan untuk menjaga serta mengamankan harta milik perusahaan dari 

penyimpangan-penyimpangan baik oleh pihak internal perusahaan ataupun 

eksternal perusahaan tersebut. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk 

meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi 

yang bertujuan agar perusahaan atau organisasi dapat bekerja secara efektif dan 

efisien. Manajemen sumber daya manusia merupakan penerapan pendekatan 

sumber daya manusia yang memiliki tujuan untuk perusahaan dan untuk 

karyawan. Jika kepentingan yang satu tercapai sedangkan yang lain tidak, 

pendekatan manajemen sumber daya manusia ini dianggap gagal karena sumber 

daya manusia tidak saja di pandang sebagai unsur produksi, tetapi juga sebagai 

manusia yang memiliki emosi dan kepribadian aktif yang dapat dijadikan 

kekuatan untuk menggerakan perusahaan.  

Selanjutnya audit manajemen sumber daya manusia merupakan penilaian 

aktivitas personil yang digunakan dalam organisasi untuk mencari, menemukan 

dan mengevaluasi fakta tentang sejauh mana manajemen berhasil memberi 

dukungan kepada berbagai satuan kerja pelaksana pokok perusahaan atau 

organisasi. Audit manajemen juga mampu untuk menseragamkan fungsi 

manajemen secara sentralisasi maupun desentralisasi menurut job description 
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masing-masing divisi atau departemennya. Audit manajemen ini juga dapat 

dilaksanakan oleh perusahaan sendiri maupun berasal dari pihak luar. 

Audit sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat membantu 

manajer atau manajemen untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi hal-hal yang 

menyimpang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh manajemen dan 

fungsinya. Audit sumber daya manusia dapat menjadi suatu instrumen dan alat 

perubahan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian internal yang ada di 

perusahaan. Kebijakan dan sistem kerja yang diterapkan dalam perusahaan juga 

dapat dinilai melalui audit manajemen sumber daya manusia.  

Penelitian pada perusahaan BUMD yaitu PDAM Kabupaten Situbondo, 

Jawa Timur ini dilakukan untuk memastikan apakah pelaksanaan fungsi SDM 

pada entitas yang bersangkutan telah berjalan dengan efktif, mengidentifikasi 

hambatan-hambatan yang ditemukan selama pencapaian tujuan fungsi SDM, serta 

memberikan rekomendasi tindakan korektif fungsi sumber daya manusia demi 

mencapai keunggulan bersaing sebagaimana pada perusahaan sektor swasta. 

Rekomendasi hasil audit nantinya dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dari 

fungsi SDM yang telah ada dan jadi masukan bagi pemimpin perusahaan dalam 

membuat kebijakan yang berkaitan dengan fungsi SDM.  

PDAM sendiri merupakan entitas sektor public dimana semua kebijakan, 

peraturan, dan kegiatan yang ada dalam fungsi SDM harus sesuai dengan 

peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya 
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pendekatan compliance audit (audit kepatuhan) untuk menentukan ketaatan pada 

hokum dan peraturan yang berlaku.   

Berdasarkan uraian di atas serta latar belakang mengenai pentingnya audit 

manajemen sumber daya manusia maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai audit manajemen dengan judul “AUDIT MANAJEMEN 

UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA 

PADA PDAM KABUPATEN SITUBONDO” 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diajukan untuk dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi sumber daya manusia yang 

sudah dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Situbondo? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pencapian 

efektivitas fungsi sumber daya manusia pada PDAM Kabupaten 

Situbondo ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini dapat dicapai dengan baik sesuai dengan 

pemahaman yang mendasari penelitian ini dan agar tidak menyimpang terlalu 

jauh maka penelitian audit manajemen dibatasi pada: 
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1. Aktivitas-aktivitas pada fungsi sumber daya manusia yang merupakan 

penyelenggaraan fungsi sumber daya manusia yang meliputi: 

a. Perencanaan sumber daya manusia 

b. Rekrutmen sumber daya manusia 

c. Seleksi sumber daya manusia 

d. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja 

e. Penilaian kinerja 

f. Perencanaan dan pengembangan karir 

g. Pemberian kompensasi tenaga kerja 

h. Perlindungan tenaga kerja 

i. Pemutusan hubungan kerja dan pensiun 

Untuk mengetahui apakah aktivitas-aktivitas dari fungsi sumber 

daya manusia efektif atau tidak efektif dilakukan dengan 

membandingkan 3 elemen dalam audit manajemen yaitu criteria, causes 

dan effect. 

2. Ketaatan manajerial dengan membandingkan antara aktivitas 

sesungguhnya dengan kriteria yang berdasarkan pada tujuan, aturan dan 

kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen pada fungsi sumber daya 

manusia. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan fungsi sumber daya manusia 

yang di jalankan oleh PDAM KABUPATEN SITUBONDO. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ditemukan di dalam 

pelaksanaan fungsi sumber daya manusia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan bagi penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan peneliti dalam bidang audit manajemen sumber daya manusia 

di sebuah perusahaan atau organisasi dan dapat menerapkan teori yang 

diperolehnya. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian digunakan sebagai masukan, informasi tambahan 

dan pertimbangan perusahaan untuk peningkatan kinerja perusahaan 

agar perusahaan maju lebih baik sesuai tujuan serta dapat meningkatkan 

kinerja sumber daya manusia di perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 
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skripsi.  

Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian 

dan merupakan hasil dari telaah pustaka yang dilakukan peneliti sebagai dasar 

dalam menganalisa data.  

Bab III Metode Penelitian 

Metode penelitian bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dipakai 

oleh penulis, meliputi: waktu dan tempat penelitian, sifat dan objek penelitian, 

serta desain penelitian yang terdiri atas metode pengumpulan data, dan jenis data.   

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Inti penelitian yang berisi deskripsi mengenai audit manajemen sebagai dasar 

penilaian efektivitas fungsi sumber daya manusia pada perusahaan serta 

menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dapat 

ditarik dari peneliti, keterbatasan dan implikasi penelitian dan saran bagi 

penelitian selanjutnya. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan pembahasan terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran-

saran sebagai sumbangan pemikiran terhadap hasil dari proses penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit Manajemen  

Di dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan akan berupaya untuk 

mencapai sasaran dan tujuannya, dimana untuk dapat mencapainya dituntut 

komitmen untuk menjalankan dan mengelola aktivitas secara efektif, efisien, dan 

ekonomis. Untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas, efisiensi, dan 

ekonomis yang telah dicapai maka diperlukan suatu instrumen pembantu yang 

dapat mendeteksi sejauh mana kelemahan-kelemahan perusahaan yang menjadi 

hambatan untuk kemajuan perusahaan sekaligus yang mengancam kelangsungan 

hidup perusahaan, serta mengetahui kekuatan dan peluang bagi perusahaan untuk 

dapat beroperasi dengan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.  

Instrumen pembantu dan alat yang membantu mengevaluasi kinerja 

perusahaan tersebut adalah audit manajemen. Pada prinsipnya, audit manajemen 

tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai 

manajemen, namun juga berperan dalam mengetahui secara dini kemungkinan 

timbulnya permasalahan-permasalahan baru. Audit manajemen merupakan upaya 

pemeriksaan terhadap kinerja dari suatu perusahaan yang dilakukan oleh 

manajemen. Audit manajemen juga menilai sejauh mana kebijakan yang telah 

dibuat oleh pihak manajemen dapat berguna untuk meningkatkan efisiensi serta 

efektivitas kinerja manajemen serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 
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pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, rencana dan strategi perusahaan di 

masa yang akan datang. 

2.1.1 Pengertian Audit Manajemen 

Audit manajemen dikenal sebagai suatu area audit yang merupakan 

perluasan dari audit keuangan dan audit ketaatan. Audit manajemen dikenal 

sebagai operational audit, performance audit, efficiency and economy audit, 

effectiveness audit, system audit, comprehensive audit dan sebagainya. 

“audit manajemen merupakan suatu pemeriksaan secara sistematik yang 

dilaksanakan oleh pemeriksa independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi 

bukti secara objektif atas prosedur dan kegiatan-kegiatan manajemen” 

(Supriyono,1990:53). 

Menurut Gorospe dkk dalam Tunggal (1992:2), audit manajemen adalah: 

“Suatu teknik yang secara teratur dan sistematis digunakan untuk menilai 

efektivitas unit atau pekerjaan dibandingkan dengan standar-standar 

perusahaan dan industri, dengan menggunakan petugas yang bukan ahli 

dalam lingkup obyek yang dianalisis, untuk meyakinkan manajemen bahwa 

tujuannya dilaksanakan dan keadaan yang membutuhkan perbaikan 

ditemukan.” 

 

Sedangkan menurut Allan J. Sayle (Amin Widjaja Tunggal,1991),  

Audit manajemen adalah pengujian yang independen atas bukti yang 

obyektif, yang dilakukan oleh personil yang kompeten, untuk menentukan 

apakah Auditee: 

1. Membantu atau mampu membantu perusahaan mencapai 

kebijakan dan tujuannya. 
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2. Mampu membantu perusahaan memenuhi kewajiban 

kontraktual dan legal. 

3. Mempunyai sistem manajemen yang berintegrasi. 

4. Efektif dalam menerapkan sistem ini. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit 

manajemen merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai dan 

mengevaluasi serta membantu pihak manajemen untuk memperbaiki 

efisiensi dan efektivitas operasi suatu perusahaan maupun organisasi, yang 

disertai dengan memberikan rekomendasi atau perbaikan terhadap 

kelemahan-kelemahan yang ditemukan. 

2.1.2 Karakteristik Audit Manajemen 

Adapun karakteristik audit manajemen yang dikemukakan oleh 

Tunggal (1992: 2), adalah sebagai berikut: 

1. Proses yang sistematis 

Suatu audit operasional mencakup suatu seri dari langkah 

dan prosedur yang logis tersruktur dan terorganisir. Perencanaan 

yang baik juga termasuk dalam aspek ini. Proses mendapatkan 

dan menilai bukti-bukti yang berhubungan dengan aktivitas 

yang diperiksa secara objektif juga merupakan karakteristik dari 

audit manajemen. 

2. Menilai operasi organisasi 
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Penilaian operasi harus didasarkan pada beberapa kriteria 

yang ditetapkan dan disetujui. Kriteria biasanya dinyatakan 

dalam standar performa yang ditetapkan manajemen dalam 

pemeriksaan operasional. Pemeriksaan operasional mengukur 

tingkat korespondensi antara performa aktual dengan kriteria. 

3. Efektivitas, efisien dan ekonomisasi operasi 

Tujuan utama dari pemeriksaan operasional adalah untuk 

membantu manajemen dan organisasi yang diperiksa dalam 

memperbaiki efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi dari operasi. 

Hal ini berarti, pemeriksaan operasional berorientasi pada masa 

yang akan datang. 

4. Melaporkan kepada orang-orang yang tepat 

Penerimaan laporan audit operasional adalah manajemen atau 

individu yang meminta audit. 

5. Rekomendasi untuk perbaikan 

Suatu audit operasional tidak berakhir dengan suatu laporan 

mengenai temuan-temuan. Mengembangkan rekomendasi 

merupakan suatu aspek yang paling menantang dari tipe 

pemeriksaan operasional. 

Audit manajemen memiliki beberapa persamaan maupun 

perbedaan dengan jenis audit lain. Adapun karakteristik audit 

manajemen dalam Tunggal (2000:8) adalah : 
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1. Tujuan 

Menilai dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 

ekonomisasi. 

2. Ruang lingkup 

Fungsi usaha atau sub unit yang saling berhubungan. 

 

3. Keperluan 

Opsional atau tidak harus, terutama merupakan 

prerogatif perusahaan. 

4. Frekuensi 

Periodik, tetapi sebagian besar waktunya tidak tentu. 

5. Orientasi waktu 

Berorientasi ke masa depan. 

6. Standar penilaian 

Prinsip-prinsip operasi manajemen. 

7. Metode 

Penekanan pada keterampilan interdisiplin. 

8. Persyaratan pelaporan 

Laporan yang komprehensif termasuk tujuan, ruang 

lingkup, pendekatan, temuan dan rekomendasi. 

9. Penerima 

Manajemen internal. 
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2.1.3 Tujuan Audit Manajemen 

Dalam Bayangkara (2008: 3) audit manajemen bertujuan untuk 

mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan 

perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat 

dicapai perbaikan atas pengolaan berbagai program dan aktivitas pada 

perusahaan tersebut. 

Audit manajemen bertujuan untuk memeriksa efektivitas dan efisiensi 

kegiatan dan menilai apakah cara-cara pengelolaan yang diterapkan dalam 

kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik. Tujuan audit manajemen 

adalah: 

1. Penilaian terhadap suatu kesatuan manajemen atau jabatan 

tertentu baik yang telah diakui maupun yang belum diakui atau 

dilaksanakan. 

2. Penilaian terhadap proses akuntansi, pelaksanaan pengelolaan, 

prinsip-prinsip akuntansi, kebijaksanaan atau policy atau 

penggunaan standar-standar yang tepat. 

3. Penilaian terhadap efektivitas, efisiensi dan ekonomis dari 

penggunaan sumber-sumber yang ada. 

 

2.1.4 Manfaat Audit Manajemen 

Berdasarkan tujuan maka manfaat dari audit manajemen (Tunggal, 

2003: 14-15), adalah: 
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1. Memberikan informasi yang relevandan tepat waktu untuk 

pengambilan keputusan. 

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan manajemen 

yang diterapkan perusahaan berdasarkan rencana-rencana, 

prosedur dan persyaratan Peraturan Pemerintah. 

3. Mengidentifikasi area masalah yang potensial pada tahap dini 

untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil. 

4. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-

laporan dan pengendalian dalam perusahaan. 

5. Menilai efisiensi dan ekonomisasi penggunaan sumber daya, 

termasuk mengurangi pemborosan yang terjadi. 

6. Menilai efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh 

fase operasi perusahaan. 

Terkait dengan manfaat audit manajemen, maka terdapat tiga elemen 

yang harus diungkapkan dalam audit manajemen (Hebert, 1979:21), yaitu: 

1. Criteria, merupakan norma atau standar yang menunjukkan 

bagaimana seharusnya individu dalam organisasi melakukan 

aktivitas sebagai pertanggung jawaban atas wewenang yang 

diberikan. 
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2. Causes, merupakan tindakan atau aktivitas nyata yang 

dilakukan individu dalam organisasi berkaitan dengan tugas 

yang diberikan kepadanya, apakah sesuai dengan standar atau 

peraturan yang berlaku di perusahaan, dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan termasuk tindakan yang seharusnya 

dilaksanakan untuk memenuhi kriteria tapi tidak dilakukan. 

3. Effect, merupakan hasil pengukuran dan perbandingan antara 

causes dan criteria. 

 

2.1.5 Standar Audit Manajemen 

Menurut Gorospe (Tunggal, 1992: 5), standar yang dapat digunakan 

dalam audit manajemen adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

2. Standar perusahaan 

a. Strategi, rencana dan program yang telah disetujui. 

b. Kebijakan dan prosedur yang telah disetujui. 

c. Struktur organisasi yang telah disetujui. 

d. Anggaran perusahaan. 

e. Tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

3. Standar dan praktek industri 

4. Prinsip organisasi dan manajemen 

5. Praktek manajemen yang sehat 
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6. Apabila tidak ada standar perusahaan yang tertulis maka dapat 

digunakan pemikiran dan falsafah pimpinan sebagai standar 

untuk penilaian. 

Standar-standar tersebut diatas dapat digunakan sebagai kriteria, 

pedoman atau tolak ukur didalam menilai prestasi organisasi, yaitu dengan 

membandingkan antara standar yang ada dengan hasil aktual yang dicapai 

organisasi atau perusahaan. 

2.1.6 Tahap Pelaksanaan Audit Manajemen 

Dalam rangka pencapaian tujuan audit manajemen, pemeriksa harus 

merencanakan tahap-tahap audit yang dilaksanakan. Tahap-tahap audit 

manajemen menurut Hebert (1979:33-45) dan Setyawan (1988: 43-49), 

yaitu: 

1. Survei pendahuluan  

Dalam tahap ini, pemeriksa harus mendapatkan informasi 

umum dan latar belakang perusahaan dalam waktu yang relatif 

singkat mengenai semua aspek dari organisasi, kegiatan, 

program atau sistem yang dipertimbangkan untuk diaudit untuk 

memperoleh pengetahuan atau gambaran yang memadai 

mengenai obyek yang diaudit. Menurut Hebert (1979:25) dan 

Setyawan (1988: 43-44) informasi umum dan latar belakang 

yang diperlukan terbagi menjadi 3 hal, yaitu: 
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a. Hal yang berhubungan dengan organisasi, yaitu: lokasi, 

sejarah pendirian, susunan manajemen, struktur 

organisasi, otorisasi dan wewenang, jumlah tenaga kerja 

yang terlibat, visi dan misi, akte dan perubahan akte 

yang berhubungan dengan organisasi. 

b. Hal yang berkaitan dengan aktivitas, yaitu: jenis 

aktivitas, personel yang bertanggung jawab atas 

pelaksaan aktivitas, kebijakan yang berkaiatan dengan 

aktivitas dan prosedur khusus yang dilakukan untuk 

mensukseskan pelaksanaan aktivitas. 

c. Hal yang berkaitan dengan program, yaitu: maksud dan 

tujuan program, keterkaiatan antara unit organisasi yang 

dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi 

dan peraturan administratif yang berhubungan dengan 

program. 

Selain itu pemeriksaan juga harus mendapatkan dan menelaah 

informasi lain seperti aktivitas yang dilakukan, tipe 

pengendalian, struktur organisasi, otorisasi dan wewenang 

dalam perusahaan dan menelaah data yang dikuantifikasi, 

laporan manajemen dan laporan lain, untuk mengidentifikasi 

kecendrungan dan area masalah yang mungkin timbul. Hal 
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tersebut dapat dilakukan dengan mewawancarai pihak 

manajemen dan karyawan perusahaan. 

2. Penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. 

Terdapat dua tujuan dalam melaksanakan tahap penelaahan 

dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen menurut 

Setyawan (1988: 46), yaitu: 

a. Untuk memperoleh bukti-bukti atas tiga elemen 

(criteria, causes, dan effect) yang mengarah ke sasaran 

audit. 

b. Untuk menentukan bahwa bukti-bukti yang didapatkan 

adalah bukti-bukti yang kompeten, sehingga diperoleh 

keyakinan bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan ke 

tahap berikutnya. Akan tetapi jika bukti-bukti yang 

diperoleh dirasakan sebagai bukti yang tidak kompeten 

oleh pemeriksa, maka sumber-sumber bukti alternatif 

harus dipertimbangkan. Penilaian keandalan fungsi 

sumber daya manusia belum bisa dilakukan karena 

bukti-bukti yang diperoleh tidak bisa dijadikan dasar 

atau pedoman penilaian. 

3. Pengujian terinci 

Dalam tahap ini, kemutakhiran, kelengkapan dan akurasi 

data akan ditentukan. Tujuan tahap pengujian terinci adalah 
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untuk mengidentifikasi area yang akan menjamin perhatian 

manajemen. Tiga elemen audit yang dapat digunakan untuk 

mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan manajemen dalam 

perusahaan (Hebert, 1979: 21; dan Setyawan, 1988: 30-31) 

adalah: 

a. Criteria, merupakan norma atau standaryang 

menunjukkan bagaimana seharusnya individu dalam 

organisasi melakukan aktivitas sebagai pertanggung 

jawaban atas wewenang yang diberikan. 

b. Causes, merupakan tindakan atau aktivitas nyata yang 

dilakukan individu dalam organisasi berkaitan dengan 

tugas yang diberikan kepadanya, apakah sesuai dengan 

standar atau peraturan yang berlaku di perusahaan, 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

termasuk tindakan yang seharusnya dilaksanakan untuk 

memenuhi kriteria tapi tidak dilakukan. 

c. Effect, merupakan hasil pengukuran dan perbandingan 

antara causes  dan criteria yaitu akibat dari tindakan 

yang menyimpang atau tidak menyimpangdari standar 

yang berlaku. 

Selanjutnya dalam pemeriksaan mendalam ini dirumuskan 

saran atau rekomendasi sebagai hasil analisis data. 
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4. Pelaporan 

Menurut Supriyono (1990: 130), butir-butir isi laporan audit 

manajemen terdiri dari: 

a. Tujuan pemeriksaan. 

b. Lingkup pemeriksaan. 

c. Hasil-hasil temuan pemeriksaan. 

d. Pendapat pemeriksa, jika diperlukan. 

e. Kesimpulan dan rekomendasi pemeriksaan untuk 

peningkatan prestasi. 

f. Pandangan manajemen terhadap kesimpulan dan 

rekomendasi, prestasi yang tidak memuaskan, dan 

tindakan koreksinya. 

 

2.2  Konsep Efektivitas 

Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen audit salah satunya adalah 

meningkatkan efektivitas operasi dalam perusahaan. Berikut ini adalah beberapa 

pengertian dari efektivitas menurut para ahli: 

Menurut Bayangkara (2008:11), definisi efektivitas adalah:  

Dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program atau aktivitas 

telah mencapai tujuannya dan efektivitas merupakan ukuran dari output. 

 

Sedangkan menurut Drucker dalam Umar (2000:73), efektivitas merupakan: 
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Kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Manajer yang efektif 

memilih pekerjaan yang benar untuk dilaksanakan. 

 

Sementara itu, menurut Agoes (2004:182), efektivitas diartikan sebagai: 

 

Perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan 

pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas (volume) 

hasil kerja, kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan. 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

merupakan derajat atau tingkat keberhasilan organisasi dalam usahanya 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 

2.3 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Handoko (1990), definisi manajemen sumber daya manusia adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan 

pengadaan, pengembangan pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, 

organisasi dan masyarakat. 

 Menurut Stoner dkk (1996), manajemen sumber daya manusia merupakan 

fungsi manajemen yang dilakukan oleh manajer untuk merekrut, menyeleksi, 

melatih dan mengembangkan anggota organisasi. Menurut Dessler (1997:2), 

manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktek yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi 

seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaluran, pelatihan, pengimbalan 
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dan penilaian. Jadi pada dasarnya manajemen sumber daya manusia diartikan 

sebagai bekerja bersama orang-orang untuk menetukan, menginterprestasikan 

dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pemimpinan dan pengendalian. 

2.3.1 Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 

manajemen, umunya memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. 

Perhatian ini mencakup fungsi manajerial, fungsi operasional dan peran 

serta kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi 

maupun perusahaan. 

2.3.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hariandja (2002), tujuan manajemen SDM adalah untuk 

meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha untuk 

meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan, sedangkan 

menurut pendapat Sedarmayanti (2001:6) tujuan utama manajemen sumber 

daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi karyawan terhadap 

organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang 

bersangkutan. 

Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut pemikiran 

M.Manullang (1989:14) adalah: 
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“manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan agar setiap individu 

dalam organisasi dapat bekerja sama dengan teman-temannya untuk 

merealisasikan tujuan organisasi secara efektif dan efisien”. 

2.3.3 Proses Sumber Daya Manusia  

Proses manajemen sumber daya manusia pada dasarnya dibagi 

menjadi beberapa tahap, meliputi: 

a. Perencanaan sumber daya manusia. 

b. Rekuitman sumber daya manusia. 

c. Seleksi sumber daya manusia. 

d. Orientasi dan penempatan tenaga kerja. 

e. Pelatihan dan pengembangan tenga kerja. 

f. Penilaian prestasi kerja. 

g. Perencanaan dan pengembangan karir. 

h. Pemberian kompensasi tenaga kerja. 

i. Pemeliharaan hubungan dengan karyawan. 

j. Pemutusan hubungan kerja dan pensiun. 

 

2.4. Pengertian Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut William B. Wether, JR dan Keith Davis (Tunggal,1992: 80) 

mendefinisikan:  

“Audit sumber daya manusia sebagai penilaian aktivitas personil yang digunakan 

dalam organisasi (evaluating the personel activitis used in an organization)”. 



25 
 

 
 

 

Menurut Sherman dan Bohlander (1992:670) dalam Tunggal (2003: 189), 

audit manajemen sumber daya manusia adalah: 

“A method of ensuring that the human resources potential of the organization is 

being fullfilled (suatu metode untuk memastikan bahwa sumber daya manusia 

potensial organisasi terpenuhi)”. 

 

Sedangkan menurut Siagian (1997), mendefinisikan audit manajemen 

sumber daya manusia adalah: 

“Seluruh upaya penelitian yang dilakukan terhadap ektivitas manajemen sumber 

daya manusia untuk mencari, menemukan dan mengevaluasi fakta tentang sejauh 

mana manajemen berhasil memberikan dukungan kepada berbagai satuan kerja 

pelaksana tugas pokok perusahaan”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit manajemen sumber daya 

manusia memberikan peluang untuk: 

1. Menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia dan membantu 

meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan jika penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia 

berhasil dilakukan. 

2. Memastikan ketaatan terhadap hukum kebijakan, peraturan dan 

prosedur. 

3. Menetapkan pedoman untuk menentukan standar. 
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4. Memperbaiki mutu dari staf sumber daya manusia. 

5. Meningkatkan citra dari fungsi sumber daya manusia. 

6. Meningkatkan perubahan dan kreativitas. 

7. Menilai kelebihan dan kekurangan dari berbagai fungsi sumber daya 

manusia. 

8. Memfokuskan staf sumber daya manusia pada masalah-masalah yang 

penting. 

9. Membawa sumber daya manusia lebih dekat kepada fungsi organisasi 

yang lain. 

2.4.1 Manfaat Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

Kegunaan serta manfaat suatu audit manajemen sumber daya manusia 

menurut Tunggal (2000:81) adalah:  

1. Mengidentifikasi kontribusi bagian sumber daya manusia 

terhadap organisasi. 

2. Memperbaiki citra profesional dari bagian sumber daya 

manusia. 

3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih 

besar antara anggota bagian sumber daya manusia. 

4. Mengklarifikasi kewajiban dan tanggung jawab bagian sumber 

daya manusia. 

5. Menstimulir keseragaman kebijakan dan praktek personel. 

6. Menemukan masalah personel yang kritikal. 
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7. Meyakinkan bahwa terdapat ketepatan waktu mentaati 

kebutuhan legal. 

8. Mengurangi biaya sumber daya manusia melalui prosedur 

personel yang lebih efektif. 

9. Menciptakan peningkatan akseptasi terhadap perubahan yang 

dibutuhkan dalam bagian personel. 

10. Memerlukan suatu peninjauan yang menyeluruh terhadap sistem 

informasi bagian. 

Dari tujuan dan manfaat audit fungsi sumber daya manusia tersebut, 

dapat diketahui bahwa suatu audit fungsi sumber daya manusia harus 

komprehensif, yang berarti harus mencakup (Siagian, 2005: 375) : 

1. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang 

memberikan kejelasan tentang perkiraan permintaan dan 

penawaran tenaga kerja, inventarisasi pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan, bagan pergantian pegawai, 

standar pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, 

pengupahan dan penggajian, penghasilan tambahan dan jasa-

jasa bantuan yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya. 

2. Pengadaan tenaga kerja dan pengembangannya yang meliputi 

berbagai aspek seperti sumber-sumber rekruitmen, tenaga baru 

yang terjaring, jumlah lamaran, prosedur seleksi yang 

digunakan, perbandingan antara pelamar dan yang diterima, 
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program pengenalan yang diselenggarakan, kegaitan pelatihan 

termasuk jenis dan prosedurnya hasil pelatihan, data promosi 

internal dan eksternal, program perencanaan karir dan upaya 

pengembangan sumber daya manusia. 

3. Pengawasan dan penilaian organisasi di bidang sumber daya 

manusia, apa yang dilakukan oleh organisasi dalam mengawasi 

dan menilai berbagai kegiatan menajemen sumber daya manusia 

seperti standar dan takaran prestasi kerja, teknis pengukuran 

prestasi kerja yang digunakan, bentuk-bentuk komunikasi, 

prosedur pengenaan sanksi, prosedur memperkenalkan dan 

menjadwalkan perubahan dan pengembangan organisasi, 

ketaatan pada peraturan perUndang-Undangan, cara-cara 

penyelesaian pertikaian perburuhan dan faktor-faktor lain yang 

ada kaitannya dengan pemeliharaan hubungan kerja dan 

industrial. 

2.4.2 Ruang Lingkup Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

Ruang lingkup atau area audit manajemen fungsi sumber daya 

manusia menurut Connell dalam Tunggal (2000: 83) adalah : 

1. Misi departemen, yaitu seluruh tujuan dan maksud departemen 

sumber daya manusia dalam organisasi. 
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2. Organisasi departemen, yaitu hubungan antara fungsi dan 

departemen dalam organisasi dan strukturisasi sumber daya 

dalam fungsi. 

3. Personel departemen, yaitu seleksi, pelatihan dan motivasi 

tenaga kerja bagian sumber daya manusia. 

4. Hubungan industrial, yaitu hubungan antara organisasi dengan 

setiap kelompok tenaga kerja yang diorganisir. 

5. Rekruitmen dan seleksi, yaitu mendapatkan dan menyaring 

kandidat yang mampu untuk posisi di seluruh organisasi. Hal ini 

termasuk seleksi internal dan eksternal, promosi internal dan 

rekruitmen di sekolah. 

6. Pelatihan dan pengembangan, yaitu keahlian yang diberikan 

dalam organisasi untuk pelatihan keterampilan dan 

pengembangan karir tenaga kerjanya, termasuk semua tingkat 

tenaga kerja, baik dari sumber daya internal maupun eksternal. 

7. Hubungan tenaga kerja, yaitu kebijakan dari prosedur formal 

yang mengarahkan semua kondisi yang mempengaruhi tenaga 

kerja dalam organisasi. 

8. Imbalan, yaitu imbalan khusus yang diberikan kepada tenaga 

kerja dalam organisasi, termasuk komponen dan paket imbalan 

secara keseluruhan seperti asuransi jiwa, rencana dana pensiun 

dan cuti. 



30 
 

 
 

9. Kompensasi, yaitu metode gaji atas pekerjaan yang dinilai, 

range gaji dan upah yang ditentukan dan penyesuaian yang 

dibuat, termasuk komisi dan bonus. 

10. Rencana sumber daya manusia, yaitu pengumpulan dan analisis 

informasi mengenai kebutuhan personel organisasi dalam 

periode jangka pendek dan jangka panjang. 

11. Perencanaan dan pengembangan organisasi yaitu usaha, untuk 

memperbaiki komunikasi dan pengertian diseluruh organisasi 

agar mendapatkan kelompok manajemen yang efektif, berfungsi 

dan memberikan organisasi dengan struktur yang 

direkomendasikan sebagai bagian dari proses perencanaan 

jangka pendek dan jangka panjang. 

12. Keselamatan, yaitu keahlian yang tersedia untuk organisasi agar 

tenaga kerja berkeyakinan kerja dalam lingkungan yang aman, 

yaitu mereka diberikan alat keamanan yang mamadai dan 

organisasi memenuhi peraturan keselamatan kerja pemerintah 

yang diperlukan. 

13. Keamanan, yaitu pemerikasaan dan proteksi personel, dokumen 

dan fasilitas organisasi. 

14. Fasilitas, yaitu lokasi dan pengaturan fasilitas untuk pemberian 

jasa yang optimum kepada organisasi. 
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15. Dokumentasi, yaitu penyiapan dan penyimpanan catatan tenaga 

kerja termasuk keperluan legal. 

Ruang lingkup audit sumber daya manusia menurut Tunggal 

(1992:81) mencakup: 

1. Audit strategi perusahaan 

Profesional sumber daya manusia tidak menentukan strategi 

perusahaan, akan tetapi mereka secara kuat menentukan 

keberhasilannya. Strategi perusahaan berhubungan dengan 

bagaimana organisasi mendapatkan keuntungan komparatif 

(comparative advantage). 

2. Audit fungsi sumber daya manusia 

Dalam melakukan audit fungsi sumber daya manusia, tim 

audit harus: 

 Mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab 

terhadap setiap aktivitas. 

 Menentukan tujuan yang dicari setiap aktivitas. 

 Menelaah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

 Uji petik catatan dalam sistem informasi sumber daya 

manusia untuk mempelajari apakah kebijakan dan 

prosedur diikuti secara benar. 
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 Mengembangkan suatu tindakan untuk mengkoreksi 

kesalahan dalam tujuan, kebijakan dan prosedur. 

 Menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah 

tim audit mengatasi masalah yang ditemukan melalui 

audit. 

3. Audit ketaatan manajerial (manajerial compliance) 

Suatu audit juga menelaah bagaimana baiknya manajer 

mentaati kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, kalau 

manajer mengabaikan atau melanggar peraturan hubungan 

industrial, audit harus mengungkapkan kesalahan ini agar 

tindakan koreksi dapat dimulai. Ketaatan terhadap peraturan 

terutama adalah penting. 

4. Audit kepuasan karyawan 

Audit ini menelaah seberapa efektif departemen dapat 

memenuhi tujuan dan kebutuhan karyawan. Apabila kebutuhan 

karyawan tidak dapat dipenuhi, akan mengakibatkan 

perputaran, absensi dan kegiatan serikat pekerja meningkat. 

Audit fungsi sumber daya manusia mengevaluasi aktivitas 

sumber daya manusia yang digunakan dalam suatu organisasi. 

Audit fungsi sumber daya manusia bertujuan untuk meyakinkan 

bahwa manajer operasi mengikuti kebijakan dan memelihara 
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suatu tenaga kerja yang efektif. Ruang lingkup sumber daya 

manusia mencakup lingkungan eksternal departemen sumber 

daya manusia, manajer operasi dan karyawan, masukannya 

dicari dari sumber-sumber tersebut, karena setiap sumber 

memiliki perspektif yang unik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

dengan metode deskriptif.  Studi Kasus merupakan penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini 

dan subyek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan 

penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-

fakta saat ini dari suatu populasi (Bambang Sopomo dan Nur Indrianto, 1999). 

Menurut Arikunto (1995:310), metode deskriptif adalah penelitian yang 

mengukur dan menggambarkan tentang suatu fenomena sosial tertentu dengan 

cara menghimpun fakta, tetapi tanpa melakukan pengujian hipotesis dan menurut 

Marzuki (2000:12), studi kasus yaitu pengumpulan data dengan menggunakan 

beberapa elemen diselidiki secara mendalam. Tujuan  dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan tugas fungsi personalia dalam 

menyokong pencapaian tujuan perusahaan melalui penyediaan tenaga kerja yang 

dibutuhkan dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PDAM Kabupaten Situbondo.  Lokasi 

penelitian terletak di Jl. PB. Sudirman No. 62 Situbondo. 
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3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada fungsi personalia (SDM) yang di 

selenggarakan oleh PDAM yang meliputi: fungsi perencanaan sumber daya 

manusia, rekruitmen sumber daya manusia, seleksi sumber  daya manusia,  

pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja karyawan, perencanaan 

dan pengembangan karir, pemberian kompensasi, perlindungan tenaga kerja, dan 

pemutusan hubungan kerja. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu 

data yang tidak berbentuk angka yang merupakan landasan pemikiran teoritis dan 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan sumber data 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya (tidak melalui media perantara), diamati dan dicatat untuk 

pertama kalinya. Data primer yang di butuhkan dalam penelitian ini 

berupa hasil wawancara dengan manajer dan karyawan bagian SDM dan 

juga hasil kuisioner yang disebarkan ke beberapa orang karyawan. 

b. Data Sekunder  
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain,secara tidak langsung (melalui media perantara). Data ini 

diperoleh dengan cara dokumentasi. Adapun dokumen yang dibutuhkan 

pada penelitian ini : 

- Sejarah perusahaan 

- Tujuan Perusahaan 

- Struktur perusahaan 

- Kegiatan usaha 

- Jumlah karyawan perusahaan 

Dokumentasi ini diperoleh dengan melihat dan mengambil file dari 

bagian SDM yang diberikan oleh staf bagian SDM. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Setelah menentukan jenis data dan sumber data yang digunakan, maka 

langkah selanjutnya adalah pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

pada objek yang diambil dengan melakukan : 

 Wawancara, teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan 

langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban 

responden dicatat dan direkam. Hasil dari wawancara merupakan data 

mentah yang akan diolah kembali serta dianalisis oleh peneliti untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan 
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bertanya jawab secara langsung dengan Kabag administrasi Dan Umum 

,perwakilan dari beberapa karyawan Bagian Umum dan Keuangan. 

 Observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengamatan secara langsung dari dekat fenomena obyek yang 

terjadi dan yang diteliti. Melalui teknik observasi akan diperoleh 

gambaran yang jelas dan nyata. Proses pencatatan pola perilaku orang, 

benda atau kejadian yang sistematik tanpa ada pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu. 

 Dokumentasi, merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan 

mempelajari dokumen-dokumen, buku panduan, arsip-arsip serta data 

lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen-dokumen yang 

dipelajari meliputi sejarah perusahaan, tujuan perusahaan, struktur 

organisasi, jumlah karyawan dan formulir penilaian kinerja karyawan. 

 Kuisioner, dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kepada kepala seksi 

bagian personalia dan beberapa perwakilan karyawan. Perwakilan 

karyawan yang dimaksud antara lain adalah seluruh karyawan fungsi 

personalia dan beberapa karyawan bagian pelayanan, karyawan bagian 

umum, dan karyawan bagian teknik. 
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3.6 Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif, analisis ini dilakukan dalam bentuk uraian atas data kualitatif 

yang dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu 

kebenaran atau memperoleh gambaran baru, menguatkan gambaran yang sudah 

ada atau sebaliknya. Jadi, bentuk analisis yang dilakukan merupakan penjelasan, 

bukan merupakan angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Adapun 

langkah-langkah dalam analisis data terdiri dari 3 tahap, sebagai berikut : 

Tahap I: Menyusun prosedur audit untuk memperoleh data yang akan ditulis 

dalam hasil audit, yaitu : 

a. Memberikan kuisioner kepada manajemen  

b. Melakukan wawancara dengan bagian SDM 

c. Melakukan survei 

d. Menganalisis obyek audit 

Tahap II: Menganalisis hasil obyek audit dengan menggunakan criteria, 

causes, effect 

 Kriteria atau criteria, merupakan standar atau norma yang harus 

dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Kriteria digunakan 

sebagai bahan pembanding  yang dapat disamakan dengan tolak ukur. 

Dengan kriteria, penulis dapat menetapkan apakah suatu kondisi itu 

menyimpang atau tidak. Kriteria yang dijadikan standar dalam 
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penelitian ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, standar dan praktek industri 

serta praktek manajemen yang sehat, proses dan teknik yang digunakan 

perusahaan-perusahaan maju. 

 Penyebab atau causes, merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

manajemen atau karyawan perusahaan, termasuk tindakan-tindakan 

yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi criteria tetapi tidak 

dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan. 

 Akibat atau effects, merupakan hasil pengukuran dan perbandingan 

antara criteria dan causes yang menghasilkan effects bagi perusahaan. 

Apabila kriteria yang ditentukan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam 

aktivitas aktual, maka fungsi tersebut dinyatakan efektif, namun apabila 

ditemukan suatu kelemahan yang signifikan dalam aktivitas aktual 

sehingga membuat tujuan maupun kebijakan dalam kriteria tidak dapat 

tercapai, maka fungsi tersebut belum efektif. 

Dari elemen-elemen ini maka dapat diketahui sejauh mana keberhasilan 

manajemen dalam mengelola sumber daya manusia. 

Tahap III: Membuat rekomendasi, yaitu berupa tindakan korektif atas 

kelemahan signifikan yang ditemukan maupun kelemahan potensial yang 

terdapat pada fungsi spesifik sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas fungsi sumber daya manusia lebih efektif. 
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3.7 Kriteria Efektivitas 

Kriteria yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur efektivitas fungsi 

sumber daya manusia adalah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Adapun lingkup berserta kriteria atau criteria yang 

dipergunakan untuk menilai atau mengukur efektivitas dalam penelitian ini 

adalah penyelenggaraan semua fungsi manajemen sumber daya manusia. Kriteria 

yang diteliti adalah pengelolaaan sumber daya manusia organisasi meliputi: 

 Perencanaan tenaga kerja 

Kriteria: Perencanaan SDM dibuat dengan melibatkan manajer dari dari 

bagian lain untuk menjamin ketepatan perencanaannya dan dengan 

memperhatikan lingkungan eksternal, keadaaan perusahaan saat ini 

maupun masa yang akan datang dan kondisi ketenagakerjaan. 

 Penarikan (recruitment) 

Kriteria:  

a. Prosedur penarikan (recruitment) karyawan. 

b. Kriteria karyawan untuk setiap jenjang jabatan. 

c. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan dalam proses 

rekruitmen. 

 Seleksi 

Kriteria: Prosedur seleksi penerimaan karyawan. 
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 Pelatihan dan pengembangan 

Kriteria: 

a. Alasan mengapa pelatihan perlu diselenggarakan. 

b. Manfaat yang dapat dipetik oleh perusahaan. 

c. Evaluasi dari hasil pelatihan dan pengembangan karyawan. 

 Penilaian prestasi kerja 

Kriteria: Proses penilaian prestasi kerja didasarkan pada tugas dan 

tanggungjawab yang dimilki oleh setiap karyawan dan dilakukan 

secara berkala dengan maksud memotivasi karyawan untuk bekerja 

lebih baik lagi serta hasil penilaian harus dijadikan dasar oleh 

manajemen sumber daya manusia dalam pengambilan keputusan. 

 Pemberian kompensasi 

Kriteria:  

a. Gaji atau upah yang dibayarkan harus sesuai dengan bobot tugas 

dan tanggung jawab serta jabatan seorang karyawan. 

b. Gaji atau upah yang dibayarkan harus sesuai dengan tingkat gaji 

atau upah di pasaran untuk perusahaan yang sejenis dan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan (upah minimum Provinsi) 

c. Kompensasi yang diterima karyawan harus bersifat kompensasi 

langsung dan kompensasi tidak langsung (tunjangan atau 

emolemen). 
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 Perencanaan karir 

Kriteria: Dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan karir pihak 

manajemen harus melibatkan atasan karyawan, bagian SDM dan 

karyawan itu sendiri. 

 Perlindungan tenaga kerja 

Kriteria: Memperhatikan perlindungan tenaga kerja dalam dua bidang, 

yaitu : 

a. Bidang financial, seperti: mengikuti sertakan dalam program 

jaminan sosial dan asuransi. 

b. Bidang fisik, seperti : menjamin kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawan. 

 Pemutusan hubungan kerja dan pensiun 

Kriteria: 

a. Pemutusan hubungan kerja dan pensiun harus dilakukan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan 

secara manusiawi. 

b. Memberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. GAMBARAN UMUM PDAM KABUPATEN SITUBONDO 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo merupakan 

Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum di 

Kabupaten Situbondo.  

4.1.1. SEJARAH PDAM KABUPATEN SITUBONDO 

Pembangunan air minum di Kabupaten Situbondo berdiri sejak 

Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1936 sebagaimana tercantum pada 

menara air di Alun – alun Kota Situbondo, yang kemudian setelah Kemerdekaan 

Republik Indonesia, dikelola oleh Pemerintah yang berpusat di Panarukan. 

Selanjutnya sesuai Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Situbondo dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Timur Juncto Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1972 tentang Perubahan Nama 

Pemerintahan Tempat Kedudukan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pada 

saat itu dikelola oleh Saluran Air Minum (SAM) dibawah koordinasi Pekerjaan 

Umum (PUK) Kabupaten Situbondo. 

Pada tahun 1981 beralih pengelolaan dari SAM menjadi Badan Pengelolaan 

Air Minum (BPAM) Kabupaten Situbondo dibawah koordinasi Cipta Karya – 

Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB), sesuai Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 068/KPTS/CK/1981 tanggal 27 Juni 1981. Pada tahun 1991 
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terjadi perubahan  status dari Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten 

Situbondo menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui: 

1)  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 132/KPTS/1991 tanggal 

21 Maret 1991 tentang penyerahan pengelolaan prasarana dan sarana 

air bersih. 

2) Berita acara penyerahaan sarana penyediaan air bersih di Propinsi Jawa 

Timur antara Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan 

Umum dengan Gubernur Jawa Timur No. 01/BA/CK/1991 dan No. 

690/445/023/1991 tanggal 28 maret 1991 

3)  Berita acara penyerahan sarana air bersih di Kabupaten Daerah 

Tingkat II Situbondo antara Gubernur Jawa Timur dengan Bupati 

Kabupaten Situbondo No. 690/447/023/1991 dan No. 

690/801.A/437.014/1991 tanggal 28 Maret 1991. 

 

4.1.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN PDAM KABUPATEN SITUBONDO 

VISI: Menjadi perusahaan yang sehat, mandiri, professional dan terbaik dalam 

pelayanan guna mendukung terwujudnya masyarakat sehat dan sejahtera. 

MISI:  

1. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan SDM. 

2. Meningkatkan kinerja perusahaan . 

3. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air. 

4. Menjaga kelestarian sumber air baku. 

5. Meningkatkan fasilitas pelayanan air minum kepada masyarakat. 
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TUJUAN: Memberikan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan 

kepada masyarakat secara terus menerus dan sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah kabupaten daerah tingkat II situbondo 

serta sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka 

pembangunan daerah. 

  

4.1.3. Lokasi Perusahaan 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo bertempat di Jl. PB. 

Sudirman No. 62 Situbondo 68312. Dengan 4 Unit antara lain:  

1. Unit Besuki 

2. Unit Panji, Kapongan, Arjasa 

3. Unit Panarukan 

4. Unit Asembagus 

 

4.1.4. Lambang PDAM 

Lambang PDAM Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada gambar 4.1. 

berikut : 

 

 

 

          Gambar 4.1. Lambang PDAM Kabupaten Situbondo 
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 Arti Lambang 

 Tirta  =    Air 

 Dharma = Hajat Hidup 

Tirta Dharma adalah Pengabdian dalam penyediaan air minum bagi hajat 

hidup dan kesejahteraan rakyat. 

 Lima bentuk berupa sebuah lingkaran dan empat buah lengkungan 

bermakna PANCASILA. 

 Bentuk lengkungan sebagai air terjun menyatakan sumber air (air baku) 

yang berlimpah. 

 Bentuk lingkaran penampang pipa yang dipenuhi air minum bermakna 

penyaluran air minum bagi kesejahteraan rakyat, yang memperlihatkan 

kualitas dan kontinuitas pelayanan. 

 

 Makna Warna Lambang 

  Hijau   : Bentuk lengkungan melambangkan bentuk air baku belum 

diolah. 

  Biru : Bentuk lingkaran melambangkan kualitas air memenuhi syarat-

syarat air minum yang disalurkan bagi kesejahteraan rakyat. 

 

4.1.5. STRUKTUR ORGANISASI PDAM KABUPATEN SITUBONDO 

Sesuai dengan SK-Bupati Situbondo No.11 Tahun 2005 tertanggal 6 Juni 

2005 Tentang struktur organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum 
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Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Struktur Organisasi PDAM Kab. Situbondo 

 

4.2. GAMBARAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PDAM 

KABUPATEN SITUBONDO 

4.2.1. TATA KERJA PDAM KABUPATEN SITUBONDO 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 

Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo 
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adalah sebagai berikut: 

Direktur mempunyai tugas: 

1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan 

seluruh kegiatan operasional PDAM. 

2. Membina pegawai. 

3. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM. 

4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. 

5. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan 

oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas. 

6. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan 

PDAM yang merupakn penjabaran tahunan dari rencana strategis 

bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. 

7. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM. 

Badan Pengawas mempunyai tugas:  

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap 

pengurusan dan pengelolaan PDAM. 

2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada bupati baik diminta atau 

tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain  

pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan direksi, rencana 

perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan 

hokum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan 

menendatangani laporan triwulan dan laporan tahunan. 
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3. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana 

bisnis anggaran tahunan PDAM yang dibuat direksi kepada bupati 

untuk mendapat pengesahan. 

 Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2005 

Tanggal 6 Juni 2005 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo. 

1. Bagian Administrasi Dan Keuangan mempunyai tugas: 

a. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan di bidang 

administrasi, kepegawaian, keuangan, perbendaharaan dan 

logistik/gudang. 

b. Melaksanakan kebijakan perusahaan dalam bidang 

kepegawaian. 

c. Menyusun rencana pendapatan dan belanja perusahaan 

daerah. 

d. Mengusulkan kepada direktur tentang penyesuaian tarif air 

minum. 

e. Menyusun daftar kebutuhan barang perusahaan daerah 

f. Mengadakan kerjasama yang erat dengan kepala bagian yang 

lain dalam mengatur dan mengawasi penyediaan fasilitas dan 

material yang di butuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam 

bidang opersional. 

g. Melaksanakan pengamanan terhadap seluruh aktiva 

perusahaan. 
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h. Melaksanakan kebijakan dibidang pemeliharaan dan 

penggunaan asset perusahaan daerah. 

i. Membuat laporan keuangan dan persediaan barang kepada 

direktur. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur. 

2. Bagian Hubungan Pelanggan mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan kegiatan penyaluran alat meter air. 

b. Memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter. 

c. Melaksanakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus 

penagihan rekening langganan. 

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur sesuai 

dengan hirarki tentang langkah-langkah yang akan diambil. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 

3. Bagian Teknik 

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang 

produksi, perencanaan teknik, distribusi dan peralatan teknik. 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan 

instalasi produksi, jaringan pipa trasmisi dan pipa distribusi 

beserta peralatannya. 

c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan 

teknik dan bahan-bahan kimia. 

d. Mengawasi dosis penggunaan bahan kimia untuk masing-

masing jenis berdasrkan tingkat kualitas air. 
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e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. 

 

4.2.2. ASPEK KERJA KEPEGAWAIAN 

Pegawai di PDAM Kabupaten Situbondo terdiri dari karyawan perusahaan, 

karyawan teknik, karyawan non teknik dan karyawan kontrak. Jumlah yang ada di 

PDAM Kabupaten Situbondo sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

JUMLAH KARYAWAN PDAM KABUPATEN SITUBONDO 

No Status Jumlah 

1 Karyawan Perusahaan 85 

2 Karyawan Teknik 45 

3 Karyawan Non Teknik 54 

4 Karyawan Kontrak 14 

Sumber: Website PDAM Kabupaten Situbondo 

 

4.3. PROGRAM AUDIT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam penyusunan program audit manajemen sumber daya manusia, 

penulis menyusunnya dengan melalui dua tahapan pelaksanaan, yaitu: 

a. Tahap audit pendahuluan 

 Pada tahap audit pendahuluan ini penulis melakukan dengan cara 

mengumpulkan informasi mengenai latar belakang dan gambaran 

umum terhadap program aktivitas SDM yang di audit. Dalam tahap ini 

penulis menelaah visi, misi, tujuan perusahaan, struktur organisasi, 

deskripsi jabatan, standar operasional prosedur (SOP), peraturan 

perundangan yang terkait, dan data-data kepegawaian. Tujuan 

pelaksanaan tahap audit pendahuluan ini adalah untuk mendapat 
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informasi yang berguna dan berkaitan dengan aktivitas yang dijalankan 

oleh fungsi SDM pada perusahaan.  

b. Review terhadap system pengendalian manajemen dan menyusun 

prosedur audit lanjutan 

 Dalam tahap ini penulis melakukan review dengan menganalisis 

program dan rencana strategis perusahaan kemudian dibandingkan 

dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Penulis melakukan penelitian 

dengan observasi dan survey lapangan untuk melihat pelaksanaan dari 

program apakah telah berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya 

penulis melakukan analisis dari data yang di dapat untuk memperoleh 

temuan. Temuan audit ini bias berupa penyimpangan SOP yang dimiliki 

perusahaan dengan peraturan perundangan, ketidaksesuaian 

pelaksanaan fungsi SDM dengan SOP, penulis kemudian membuat 

daftar temuan yang didapat kemudian dilakukan konfirmasi kepada 

pihak yang bersangkutan.  

 Selanjutnya penulis membuat kesimpulan apakah fungsi SDM 

pada PDAM Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan secara efektif. 

kesimpulan dibuat dengan metode pengembangan criteria, causes, 

effect. Kemudian dari kesimpulan penulis dapat memberikan 

rekomendasi kepada perusahaan terkait kelemahan-kelemahan yang ada 

pada perusahaan. Rekomendasi ini dituangkan ke dalam laporan audit. 
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4.4.  HASIL AUDIT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI 

PDAM KABUPATEN SITUBONDO 

4.4.1. PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Prosedur Audit: 

1. Mendapatkan data yang terkait dengan perencanaan sumber daya 

manusia seperti rencana program kerja perusahaan daerah 5 (lima) 

tahunan dan tahunan, rencana anggaran perusahaan daerah. 

2. Melakukan pemeriksaan apakah program perencanaan sumber daya 

telah sesuai dengan tujuan perusahaan. 

3. Melakukan wawancara dengan Kabag Administrasi Dan Keuangan, 

wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian. 

4. Melakukan pemeriksaan apakah perencanaan SDM telah memenuhi 

kebutuhan kerja dengan membagikan kuesioner kepada karyawan. 

5. Membuat simpulan audit. 

Hasil Audit: 

a. Criteria 

1. Perencanaan SDM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian 

Perusahaan Daerah Air Minum.  

2. Perencanaan SDM memiliki kualifikasi SDM yang dibutuhkan 

sesuai dengan posisi yang dibutuhkan perusahaan, yaitu dengan 

melibatkan Kepala Bagian. Perencanaan tersebut tetap 

memperhatikan mutu dan kualitas. 
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3. Perencanaan SDM mempertimbangkan perhitungan beban kerja 

dalam menentukan kebutuhan karyawan di tiap Bagian. 

b. Causes 

1. Perencanaan SDM pada Perusahaan Daerah Air Minum telah 

tertuang dalam corporate plan 5 (lima) tahunan, sedangkan dari 

segi biaya Perusahaan telah membuat Rencana Anggaran 

Perusahaan Daerah. 

Dalam corporate plan Bidang Keuangan dan Umum pada tahun 

2012-2016 adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan organisasi yang kondusif dan budaya kerja 

yang profesional dengan menyusun key performance 

indicator, menyususn system jenjang karier dan 

kepangkatan karyawan, menyusun system reward dan 

punishment. 

b. Meningkatnya kompetensi SDM terutama untuk 

menciptakan operating excellence dengan menyusun/ 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menyusun system 

rekrutmen karyawan, meningkatkan jumlah anggaran 

pendidikan pelatihan. 

c. Program efisiensi dan peningkatan kinerja keuangan 

dengan melakukan evaluasi seluruh SOP dan system 

akuntansi, penyusunan pedoman anggaran berbasis 

kinerja, mengembangkan system billing dan akuntansi 
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terkomputerisasi, reinventarisasi aset perusahaan. 

2. Perencanaan perekrutan karyawan berdasarkan kualifikasi 

kebutuhan pada setiap Bagian dengan memprioritaskan tenaga 

kontrak yang telah ada pada tiap Bagian.    

3. Perusahaan belum melaksanakan survey kepuasan karyawan 

pada tiap Bagian.  

c. Effect 

1. Perencanaan SDM yang tertuang dalam corporate plan  

dibentuk oleh perusahaan akan dapat mengantisipasi berbagai 

hal, seperti kekurangan dan kelebihan SDM. Dengan 

dibentuknya corporate plan 5 (lima) tahunan dan tahunan akan 

memudahkan direksi dalam membuat keputusan terkait fungsi 

SDM di perusahaan. 

2. Pembentukan kualifikasi SDM akan mempermudah Perusahaan 

dalam menentukan dasar dalam perekrutan dan penempatan 

karyawan. Dengan tenaga kontrak yang telah memperoleh 

pengalaman kerja sebelumnya.  

3. Dengan tidak dilaksanakannya survey kepuasan karyawan maka 

evaluasi terhadap rencana SDM yang telah terlaksana tidak 

maksimal yang berakibat pada perencanaan SDM yang akan 

datang. 

d. Rekomendasi: 

PDAM Kabupaten Situbondo tetap perlu memperhatikan 
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perencanaan SDM yang sudah tertuang dalam corporate plan 

Perusahaan sehingga kebijakan dan prosedur untuk seluruh 

karyawan harus selalu ditinjau, dievaluasi, dan diperbaharui secara 

teratur dengan tetap berpedoman pada kebijakan dan surat 

keputusan (SK) Direksi. Perusahaan juga perlu melaksanakan 

survey kepuasan karyawan sebagai dasar evaluasi untuk dijadikan 

umpan balik dalam penyusunan rencana SDM kedepannya. 

 

4.4.2. REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

Prosedur Audit: 

1. Melakukan wawancara dengan Kabag Administrasi dan Umum dan 

wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian. 

2. Memberikan kuesioner kepada karyawan tiap Bagian.    

3. Mendapatkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

prosedur perekrutan tenaga kerja. 

4. Kegiatan analisis 

5. Membuat simpulan audit. 

Hasil Audit: 

a. Criteria 

1. Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. 

2. Rekrutmen secara jelas menginformasikan persyaratan 

kompetensi yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. 

3. Prosedur rekrutmen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku 
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antara lain: 

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007 tentang 

Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 

b. Peraturan Bupati Situbondo No. 23 tahun 2007 tentang 

Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Situbondo. 

b. Causes 

1. Perusahaan melakukan rekrutmen karyawan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan, proses rekrutmen dilakukan dengan 

merekrut tenaga kontrak yang telah ada guna efektivitas dan 

kualitas karyawan.  

2. Perusahaan memiliki kriteria yang harus dipenuhi oleh calon 

karyawan. kriteria tersebut dibentuk untuk memenuhi kualifikasi 

yang dibutuhkan perusahaan. Pengangkatan calon karyawan 

dilakukan setelah memenuhi masa percobaan paling singkat 3 

(tiga) bulan dengan memenuhi daftar penilaian kerja.  

3. Rekrutmen tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 2 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Situbondo No.23 

tahun 2007. 

c. Effect 

1. Pelaksanaan fungsi rekrutmen karyawan yang diselenggarakan 

oleh Perusahaan telah berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan 

Perusahaan. Dengan merekrut tenaga kontrak dapat memberikan 
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kualitas karyawan yang baik karena calon karyawan telah 

mengenal lingkungan pekerjaan saat menjalani tenaga kontrak. 

2. Persyaratan pengangkatan karyawan sudah berjalan efektif 

karena Perusahaan telah melakukan penilaian kinerja calon 

karyawan paling singkat 3 (tiga) bulan masa percobaan. 

3. Dengan tidak melanggar peraturan perundangan, proses 

rekrutmen tidak menimbulkan dampak negatif bagi operasional 

Perusahaan. 

d. Rekomendasi  

Pelaksanaan rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh PDAM 

Kabupaten Situbondo hendaknya juga membuka lowongan pekerjaan 

ke khalayak umum dan tidak terpaku kepada tenaga kontrak yang 

telah ada dengan demikian mendapatkan kualitas calon karyawan 

yang beragam sehingga dimungkinkan dapat mencetak SDM yang 

profesional di bidangnya. 

  

4.4.3. SELEKSI SUMBER DAYA MANUSIA 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara dengan Kabag Administrasi dan Keuangan dan wawancara 

dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian 

2. Mendapatkan SOP seleksi tenaga kerja  

3. Membagikan kuesioner kepada karyawan tiap Bagian 

4. Kegiatan analisis 
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5. Membuat simpulan audit 

Hasil Audit: 

a. Criteria 

1. Seleksi SDM telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 

dibuat dan disetujui oleh Direksi. 

2. Proses seleksi dilakukan oleh panitia seleksi yang kompeten dan 

professional. 

3. Prosedur seleksi telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang 

berlaku 

a.  UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2007 tentang 

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum 

b. Causes 

1. Perusahaan telah melakukan proses seleksi sesuai dengan standar 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Calon karyawan yang berasal 

dari tenaga kontrak tetap melakukan tahap seleksi diantaranya tes 

tulis, wawancara, dan kesehatan. 

2.Perusahaan telah membentuk tim seleksi yang berasal dari 

karyawan senior di perusahaan yang mengetahui tentang 

kebutuhan - kebutuhan  yang akan diseleksikan kepada calon 

karyawan. 

3. Proses seleksi calon karyawan di PDAM Kabupaten Situbondo 

tidak bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 

tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah 

Air Minum. 

c. Effect 

1. Proses seleksi yang dilakukan oleh Perusahaan telah berjalan 

efektif , karena Perusahaan telah menjalankan SOP yang benar. 

Akan tetapi perusahaan harus tetap malakukan evaluasi pada 

setiap proses seleksi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan 

pada proses seleksi tersebut. Perlu ditambahkannya tes psikologi 

bagi calon karyawan dalam tahap seleksi karena tes psikologi juga 

dapat mengetahui sejauh mana kejiwaan calon karyawan yang 

akan di seleksi hal ini akan berdampak pada pelaksanan 

operasional Perusahaan. 

2. Proses seleksi calon karyawan hendaknya panitia seleksi juga diisi 

oleh pihak eksternal sehingga dapat mengontrol proses seleksi 

secara profesional dan dapat menghindari dari praktek KKN. 

3. Dengan tidak melanggar hukum, maka proses penyeleksian tidak 

menimbulkan dampak negative bagi operasional perusahaan. 

d. Rekomendasi 

Perusahaan hendaknya menambahkan tes psikologi dalam tahap 

penyeleksian hal ini akan berdampak bagi pelaksanaan operasional 

Perusahaan. Kemudian Perusahaan juga diharapkan dapat melibatkan 

pihak eksternal dalam proses penyeleksian calon karyawan hal ini 
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akan memberikan dampak profesional bagi Perusahaan dan terhindar 

dari praktek KKN. 

 

4.4.4. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara dengan Kabag Administrasi dan Keuangan dan wawancara 

dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian. 

2. Review  kebijakan Perusahaan 

3. Mendapatkan rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM pada 

Perusahaan. 

4. Membagikan kuesioner kepada karyawan di tiap Bagian. 

5. Membuat simpulan audit. 

Hasil Audit: 

a. Criteria 

1. Perusahaan telah memiliki program pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia yang terdokumentasi 

dengan jelas. 

2. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia telah 

sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Perusahaan. 

3. Prosedur pelatihan dan pengembagan telah sesuai dengan 

peraturan dan hukum yang berlaku antara lain: 

a. Surat Keputusan Bupati Situbondo No. 11 tahun 2005 

tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja 
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Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo. 

b. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. 

b. Causes 

1. Perusahaan memiliki program pelatihan dan pengembangan 

sumber daya manusia yang tertuang dalam corporate plan 5 

(lima) tahunan yang dibuat oleh perusahaan. 

2.  Prosedur yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam pelatihan 

dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan job 

specification dan kebutuhan pegawai. Perusahaan juga 

berkerjasama dengan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh 

Indonesia (PERPAMSI) dalam hal pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

3. Prosedur pelatihan dan pengembangan tidak melanggar Surat 

Keputusan Bupati Situbondo No. 11 tahun 2005 tentang 

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Situbondo, UU No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

 c. Effect 

1. Program pelatihan dan pengembangan akan memotivasi 

karyawan dalam meningkatkan kinerjanya dan dapat 

meningkatkan kompetensi karyawan dalam memenuhi 

kualifikasi SDM. 

2.  Progam pelatihan dan pengembangan telah berjalan dengan 
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efektif yaitu tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan 

bidang karyawan. 

3.  Dengan tidak melanggar peraturan perundangan dan hukum 

yang berlaku maka program pelatihan dan pengembangan 

karyawan tidak mengganggu operasional Perusahaan. 

d. Rekomendasi 

Dokumentasi dan laporan dari pelaksanaan pelatihan perlu 

dilakukan untuk membantu Perusahaan dalam melakukan evaluasi 

dari hasil pelatihan tersebut. Perusahaan juga perlu melakukan 

pelatihan dan pengmbangan dengan metode lain misalkan dengan 

kegiatan outbond dan manajemen training berguna untuk 

menambah keterampilan pada karyawan. 

 

4.4.5. PENILAIAN KINERJA 

Prosedur Audit: 

1. Mendapatkan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja karyawan 

2. Wawancara dengan Kabag Administrasi dan Keuangan dan wawancara 

dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian. 

3. Mendapatkan peraturan perundangan yang terkait dengan penilaian 

kinerja karyawan. 

4. Melakukan wawancara dan membagikan kuesioner kepada karyawan 

secara sampling. 

5. Membuat simpulan audit. 
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Hasil Audit: 

a. Criteria 

1. Penilaian kinerja menggunakan instrument penilai yang tepat 

serta memiliki standar penilaian yang objektif. 

2. Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan 

tunjangan. 

3. Program penilaian kinerja dilaksanakan secara berkala. 

b. Causes 

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh pimpinan masing-masing 

Bagian, karyawan dinilai oleh Kasubag, Kasubag dinilai oleh 

Kabag, dan Kabag dinilai oleh Direktur. 

2. Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan instrument DP3 

(Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan) yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-1592 tahun 1981. 

Dalam DP3 ini unsur yang dinilai antara lain: Kesetiaan, 

Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, 

Kerjasama, dan Kepemimpinan. Unsure Kepemimpinan hanya 

dinilai bagi karyawan yang telah mempunyai jabatan di 

Perusahaan.  

3. Penilaian kinerja karyawan dilakukan secara berkala yaitu setiap 

hari pimpinan karyawan melakukan penilaian langsung kepada 

bawahannya dengan memiliki buku catatan karyawan tersendiri.  

c. Effect 
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1. Penilaian kinerja digunakan sebagai motivasi dan refleksi diri 

sebagai pertimbangan bagi Perusahaan untuk membuat suatu 

kebijakan kedepanya. 

2. Dengan menggunakan instrumen yang tepat akan 

mempermudah melakukan penilaian kepada setiap karyawan 

karena hasil dari penilaian setian karyawan berbeda beda. 

3.  Dengan penilaian secara berkala pimpinan dapat 

mengakumulasikan hasil penilaian kinerja pada tiap akhir tahun 

hal itu yang menjadi dasar untuk melakukan pemberian reward 

atau punishment kepada karyawan. 

d. Rekomendasi 

Perusahaan telah melakukan penilaian kinerja secara efektif akan 

tetapi Perusahaan harus tetap menjaga keprofesionalan dan 

objektifitas dalam setiap penilaian kinerja karena berkaitan dengan 

pemberian reward  dan punishment  karyawan. 

   

4.4.6. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara dengan Kabag Administrasi dan Keuangan dan wawancara 

dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian. 

2. Mendapatkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan 

pengembangan karier. 

3. Review kebijakan Perusahaan. 



66 

 

 

4. Membagikan kuesioner dan wawancara dengan karyawan secara 

sampling. 

5. Membuat simpulan audit 

Hasil Audit: 

a. Criteria 

1. Perencanaan dan pengembangan karier dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan karyawan. 

2. Program perencanaan dan pengembangan karier didasarkan 

pada kebutuhan dan posisi jabatan dan penilaian kinerja 

karyawan. 

3. Prosedur perencanaan dan pengembangan karier telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati 

Situbondo No. 23 tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo. 

b. Causes 

1. Perencanaan dan pengembangan karier dilakukan sesuai dengan 

bidang yang menjadi fokus di Perusahaan, di perusahaan 

terdapat beberapa bagian yang dapat dirotasi akan tetapi tetap 

dalam kebidangannya. Karyawan dari Bidang Teknik dapat 

dirotasi ke Bidang Hubungan Pelanggan.  

2. Penilaian tahunan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dijadikan 

dasar untuk kenaikan jabatan serta rotasi karyawan hal ini 

dilakukan untuk penyegaran di setiap Bidang. 
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3. Prosedur perencanaan dan pengembangan karier tidak 

melanggar peraturan yang berlaku. 

c. Effect 

1. Program perencanaan dan pengembangan karier akan 

meningkatkan etos kerja karyawan kepada perusahaan. 

2. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karier dengan 

meperhatikan kebutuhan karyawan akan mendukung 

tercapainya tujuan Perusahaan sehingga pelaksanaan program 

ini menjadi efektif. 

3. Dengan tidak melanggar peraturan yang belaku, maka proses 

perencanaan dan pengembangan karier tidak menimbulkan 

dampak yang buruk bagi Perusahaan. 

d. Rekomendasi 

Perusahaan telah melaksanakan perencanaan dan pengembangan 

karier yang sudah efektif namun Perusahaan juga perlu melakukan 

evaluasi terhadap kompetensi karyawan, sehingga kualitas yang 

dimiliki karyawan dapat ditingkatkan. 

 

4.4.7. KOMPENSASI  

Prosedur Audit: 

1. Wawancara dengan Kabag Administrasi dan Keuangan dan wawancara 

dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian. 

2. Evaluasi apakah pemberian kompensasi telah sesuai dengan Peraturan 
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Pemerintah. 

3. Evaluasi mengenai kepuasan karyawan terhadap kompensasi yang 

diberikan Perusahaan  melalui pemberian kuesioner kepada karyawan. 

4. Membuat simpulan audit. 

Hasil Audit: 

a. Criteria 

1. Kompensasi yang diberikan dapat memberikan kepuasan bagi 

karyawan sehingga memotivasi karyawan untuk mencapai 

tujuan Perusahaan. 

2. Kompensasi diluar gaji diberikan berdasarkan absen dan 

evaluasi kinerja. 

3. Prosedur pemberian kompensasi telah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku antara lain: 

a. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

b. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo No. 23 tahun 

2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo. 

b.  Causes 

1. Pemberian kompensasi diberikan dapat menjadikan karyawan 

lebih bersemangat dalam berkerja untuk mencapai tujuan 

perusahaan diantaranya adalah tunjangan pangan, kesehatan, 

keluarga, hari raya, piagam penghargaan dan tanda jasa. 

2.  Perusahaan yang mengelola keuangan secara mandiri membuat 
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perusahaan hanya akan memberi gaji dengan jumlah absensi 

karyawan tiap bulannya, apabila karyawan absensi tidak langkap 

maka Perusahaan akan memberikan kompensasi sesuai dengan 

jumlah kehadiran. Oleh karena itu absensi sangat berpengaruh 

dalam pemberian kompensasi tersebut. 

3. Kompensasi telah diberikan sesuai dengan  peraturan yang 

berlaku serta telah memenuhi UMK (Upah Minimum 

Kabupaten) Situbondo. 

c. Effect 

1. Pemberian kompensasi akan meningkatkan motivasi, loyalitas, 

dan kepuasan kerja karyawan. sehingga karyawan mendapatkan 

hasil yang sesuai dengan pekerjaannya.   

2. Pemberian kompensasi dengan berpedoman dengan absensi 

karyawan hanya akan membuat karyawan tidak datang terlambat 

bukan untuk meningkatkan kinerjanya.  

3. Dengan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, 

maka kebijakan pemberian kompensasi yang dilakukan 

Perusahaan telah berjalan dengan efektif. Dengan banyaknya 

kompensasi yang diberikan Perusahaan membuktikan Perusahaan 

peduli dan menjamin kesejahteraan karyawan. 

d. Rekomendasi 

Perusahaan sebaiknya menerapkan system absensi elektronik / 

fingerprint yang bertujuan untuk mengontrol lebih absensi yang 
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dilakukan oleh karyawan dengan menggunakan mesin absensi yang 

modern dapat menghindari perbuatan moral hazard yang bias saja 

terjadi. Dengan demikian pembagian kompensasi terhadap karyawan 

lebih transparan dan sistematis. Kemudian penilaian kinerja pegawai 

hendaknya juga berperan dalam pemberian kompensasi sama dengan 

absensi. 

    

4.4.8. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 

Posedur Audit: 

1. Wawancara dengan Kabag Administrasi dan Keuangan dan wawancara 

dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian. 

2. melakukan observasi mengenai kenyamanan dan keamanan tempat 

kerja 

3. melakukan Tanya jawab dan menyebar kuesioner kepada karyawan 

secara sampling. 

4. Melakukan kegiatan analisis. 

5. Membuat simpulan audit. 

Hasil Audit: 

a. Criteria 

1. Perusahaan memberikan tempat kerja yang nyaman dan aman 

bagi karyawan. 

2. Seluruh karyawan berhak atas jaminan keselamatan kerja. 

3. Perlindungan tenaga kerja sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 
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tentang Ketenagakerjaan. 

b. Causes 

1. Dari kegiatan observasi, kuesioner, dan wawancara secara 

sampling Perusahaan telah memberikan tempat kerja yang 

nyaman dan aman bagi karyawan. 

2. Perusahaan telah mengasuransikan seluruh karyawan di 

JAMSOSTEK. Dana asuransi dipotong langsung dari jumlah 

gaji karyawan yang diterima tiap bulannya. 

3. Perlindungan tenaga kerja telah sesuai dengan peraturan hukum 

yang berlaku. 

c. Effect 

1. Tempat kerja yang nyaman dan aman akan membuat kinerja 

karyawan berjalan dengan baik, program keselamatan dan 

kenyamanan kerja di Perusahaan telah berjalan dengan efektif. 

2. Jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja merupakan 

bentuk tanggung jawab dan kepedulian Perusahaan akan asset 

sumber daya manusia di tempat kerja, maka apabila terjadi 

gangguan kesehatan segera dapat ditangani sehingga tidak 

mengganggu kegiatan operasional Perusahaan. 

3. Dengan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku 

maka perlindungan tenaga kerja tidak mengganggu kegiatan 

operasional Perusahaan. 
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d. Rekomendasi  

Perusahaan hendaknya lebih memberikan pelatihan-pelatihan 

keselamatan kerja kepada secara berkala karena dalam hal ini 

berkaitan dengan fungsi Perusahaan yaitu Perusahaan dibidang jasa. 

 

4.4.9. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PEMENSIUNAN 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara dengan Kabag Administrasi dan Keuangan dan wawancara 

Kasubag Umum dan Kepegawaian. 

2. Mendapatkan kebijakan dan peraturan mengenai pemutusan hubungan 

kerja dan pemensiunan. 

3. Melakukan analisis dengan memberikan kuesioner kepada karyawan  

secara sampling. 

4. Membuat simpulan audit. 

Hasil Audit: 

a. Criteria 

1. Pemutusan tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

dan peraturan yang berlaku. 

2. Perusahaan menjamin kesejahteraan karyawan yang telah 

pensiun. 

3. Prosedur pemutusan tenaga kerja telah memperhatikan hak-hak 

karyawan. 

b. Causes 
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1. Pemutusan tenaga kerja telah berjalan sesuai peraturan yang 

berlaku yaitu Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Situbondo No. 800/30/431.603/KEP/XII/ 

2010 tentang Peraturan Disiplin Dan Pemberhentian Pegawai 

Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Situbondo. Menurut 

hasil wawancara Perusahaan pernah melakukan pemutusan 

hubungan kerja dikarenakan karyawan yang indisipliner dengan 

tidak masuk dengan tenggang waktu lama tanpa ada 

pemberitahuan kemudian Perusahaan juga pernah 

menonaktifkan karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin 

berat karena menyalah gunakan wewenang. 

2. Perusahaan menerapkan kebijakan kesejahteraan karyawan 

masa pensiun dengan bekerjasama dengan PERPAMSI yang 

menghimpun dana pensiun yang diambilkan dari gaji karyawan 

tiap bulannya. 

3. Prosedur pemutusan tenaga kerja telah memperhatikan hak-hak 

karyawan seprti memberikan tunjangan hari tua dan pesangon 

bagi yang mengundurkan diri. 

c. Effect 

1. Prosedur pemutusan hubungan kerja dan pemensiunan telah 

berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

menciptakan hubungan lingkungan kerja tetap tejalin dengan 

baik. Sehingga karyawan dapat tenang dalam kegiatan 
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operasional Perusahaan. 

2. Dengan adanya jaminan hari tua yang dilakukan oleh 

perusahaan membuat karyawan merasa tenang dalam 

menjalankan aktivitas di Perusahaan tanda ada ketakutan di hari 

tua nanti. 

3. Kebijakan prosedur dengan memberikan pesangon kepada 

karyawan yang mengundurkan diri sudah sesuai dengan 

peraturan sehingga fungsi ini telah berjalan dengan efektif. 

d. Rekomendasi 

Perusahaan tetap perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap 

prosedur dan kebijakan yang ditetapkan hal ini dimaksudkan agar 

kebijakan dan prosedur yang ada tetap sesuai dengan perubahan 

situasi dan kondisi perusahaan maupun peraturan pemerintah.  

 

4.5. PEMBAHASAN HASIL AUDIT MANAJEMEN FUNGSI SUMBER 

DAYA MANUSIA DI PDAM KABUPATEN SITUBONDO 

Menurut Mahmudi, “Efektivitas  merupakan hubungan antara output dengan 

tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, 

maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi,  2005:92). 

Dari pendapat tersebut maka pengukuran efektivitas fungsi sumber daya manusia 

dilakukan dengan membandingkan output dari program/kebijakan dengan tujuan 

organisasi maupun tujuan dari program/kebijakan itu sendiri. Apabila output dari 

program/kegiatan memberikan kontribusi besar pada tujuan organisasi atau 
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program/kegiatan dapat dikatakan efektif. Sedangkan apabila output dari 

program/kegiatan tidak memberikan kontribusi yang besar tehadap tujuan 

organisasi atau program/kegiatan tersebut maka dapat dikatakan tidak efektif. 

Berikut akan dibahas mengenai hasil audit yang telah dilakukan oleh penulis: 

 

4.5.1. PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Tujuan dari dibentuknya perencanaan SDM oleh PDAM Kabupaten 

Situbondo adalah untuk menjamin bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mendukung penyediaan jasa pelayanan air bersih tersedia sesuai dengan 

kebutuhan, visi, misi, tujuan dapat tercapai, dan kepuasan klien dapat terpenuhi. 

Perencanaan SDM pada PDAM Kabupaten Situbondo dilakukan secara 

tertulis dalam “corporate plan” yang dibuat 5 (lima) tahunan. Perencanaan 

tersebut berupa target yang harus dicapai Perusahaan. Corporate plan 5 (lima) 

tahunan juga didukung oleh rencana strategis tahunan. Perencanaan SDM ini 

mengacu pada analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Thread) 

sehingga telah memperhatikan faktor internal dan eksternal Perusahaan sebagai 

pedoman dalam perekrutan karyawan. 

Dari pengembangan analisis criteria, cause, dan effect yang dilakukan 

penulis, perbandingan antara criteria dengan cause menunjukkan efek yang 

positif. Pelaksanaan perencanaan SDM yang dibuat oleh Perusahaan sudah 

dilaksanakan dengan baik sesuai perturan yang berlaku dan telah sesuai dengan 

visi, misi, dan tujuan perusahaan meskipun ada beberapa target yang belum 
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tercapai. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa perencanaan SDM pada 

PDAM Kabupaten Situbondo sudah efektif. 

 

4.5.2. REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

Perekrutan sumber daya manusia bertujuan untuk memperoleh sumber 

daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan 

guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang ada di Perusahaan. 

Rekrutmen dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan perusahaan terhadap 

sumber daya manusia pada setiap Bagian. Rekrutmen yang dilakukan Perusahaan 

yaitu dengan merekrut karyawan kontrak yang telah bekerja di Perusahaan dengan 

demikian calon karyawan telah bekerja sebagai karyawan kontrak memiliki 

kriteria dan keahlian dalam bidang yang dijalankan selama menjadi karyawan 

kontrak. Perusahaan juga membuka lowongan pekerjaan ke khalayak umum 

apabila Perusahaan membutuhkan tenaga khusus yang belum dimiliki perusahaan, 

publikasi rekrutmen tersebut berisi beberapa informasi, antara lain nama 

pekerjaan, kriteria karyawan yang dibutuhkan, dan batas waktu pengiriman 

lamaran pekerjan. 

Dari pengembangan criteria, cause, effect yang dilakukan oleh penulis, 

perbandingan antara criteria dengan pelaksanaan menunjukkan efek yang positif. 

Akan tetapi Perusahaan hendaknya lebih membuka lowongan kerja ke khalayak 

umum meskipun tenaga yang dibutuhkan telah ada dalam tenaga kontrak. Dengan 

demikian proses rekrutmen berjalan secara professional dan terhindar dari praktek 

KKN. Oleh karena itu, penulis memberikan kesimpulan bahwa prosedur 
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perekrutan SDM pada PDAM Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan efektif 

dengan beberapa rekomendasi.  

 

4.5.3. SELEKSI SUMBER DAYA MANUSIA 

Tujuan dari seleksi sumber daya manusia adalah untuk menyaring calon 

tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh 

Perusahaan. 

Proses seleksi yang dilakukan Perusahaan dengan menggunakan 

instrument yang valid dan dilakukan oleh karyawan senior di Perusahaan yang 

telah berpengalaman dalam Bidang yang dibutuhkan. Proses seleksi dilakukan 

penilaian kerja paling sebentar 3 (tiga) bulan dengan demikian Perusahaan dapat 

menilai kinerja dan perilaku calon karyawan pada saat tersebut. 

Dari pengembangan criteria, causes, effect menunjukan bahwa prosedur 

seleksi telah dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Akan tetapi 

hal negative yang ditemukan adalah pada saat proses seleksi tidak adanya panitia 

eksternal yang bersifat independen agar proses seleksi dapat dilaksanakan secara 

transparan dan terhindar dari praktek KKN. Walaupun terdapat kelemahan, namun 

secara garis besar pelaksanaan prosedur seleksi telah dilaksanakan dengan baik. 

Berdasar hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa prosedur seleksi SDM pada 

PDAM Kabupaten Situbondo efektif. 

 

4.5.4. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM 

Tujuan dari dilakukannya pelatihan dan pengembangan tenaga kerja 
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adalah untuk meningkatkan motivasi  dan kompetensi tenaga kerja pada PDAM 

Kabupaten Situbondo agar dapat memenuhi kualifikasi kerja sehingga dapat 

mendukung tercapainya tujuan Perusahaan. 

Perusahaan telah membentuk perencanaan pelatihan dan pengembangan 

tenaga kerja serta telah membentuk anggaran pelaksanaannya dalam corporate 

plan. Dari pengembangan criteria, causes, effect diketahui bahwa pelaksanaan 

pelatihan dan pengembangan karyawan telah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan kriteria. Hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada karyawan 

menunjukkan bahwa pelatihan dan pengmbangan karyawan yang diselenggarakan 

oleh Perusahaan memberikan dampak positif bagi karyawan yang pada akhrirnya 

mendukung kinerja karyawan. hasil dari pelatihan dan pengembangan karyawan 

memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan Perusahaan. Oleh karena itu, 

penulis menyimpulkan bahwa prosedur pelatihan dan pengembangan karyawan 

pada PDAM Kabupaten Situbondo telah berjalan efektif.   

 

4.5.5. PENILAIAN KINERJA 

Penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan pada 

PDAM Kabupaten Situbondo. Hasil penilaian kinerja dijadikan sebagai bahan 

refleksi dan koreksi diri bagi karyawan dari berbagai lapisan, baik staf maupun 

pimpinan untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penilaian kinerja juga dijadikan 

dasar keputusan kenaikan jabatan. Penilaian kinerja juga dijadikan dasar untuk 

memberikan reward dan punishment bagi karyawan agar lebih termotivasi. Selain 
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itu, penilaian kinerja juga dapat digunakan oleh perusahaan sebagai umpan balik 

bagi pembentukan perencanaan SDM periode berikutnya. 

Perusahaan telah memiliki program penilaian kinerja karyawan. Program 

penilaian kinerja karyawan tersebut dilakukan tiap hari. Penilaian kinerja 

dilakukan secara vertikal. Penilaian ini dilakukan oleh masing-masing Kasubag 

kepada stafnya, kemudian Kasubag dinilai oleh Kabag, dan Kabag dinilai oleh 

Direktur. Hasil penilaian ini dijadikan sebagai evaluasi setiap karyawan agar ke 

depannya dapat melakukan perbaikan.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada karyawan secara acak, penilaian 

kinerja memberikan dampak positif bagi kinerja mereka berupa refleksi serta 

motivasi lebih dalam bekerja. Motivasi lain adalah karena hasil penilaian kinerja 

merupakan dasar keputusan perpanjangan kontrak dan kenaikan jabatan. Dampak 

positif dari penilaian kinerja terhadap peningkatan kinerja karyawan memberikan 

kontribusi positif pula bagi pencapaian tujuan perusahaan, sehingga, penulis 

menyimpulkan bahwa penilaian kinerja karyawan pada PDAM Kabupaten 

Situbondo berjalan dengan efektif. 

 

4.5.6. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR 

Tujuan perencanaan dan pengembangan karier adalah untuk membentu 

karyawan menganalisis kemampuan dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk 

tumbuh dan berkembangan dengan kebutuhan Perusahaan. Perusahaan  

memberikan kesmpatan yang luas bagi karyawan yang ingin melakukan 

pengembangan karier.  
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Pengembangan karier dilakukan dengan aspek penilaian kinerja yang 

dilakukan oleh pimpinan dan lama berkerja di Perusahaan. Dengan system rotasi 

Bagian dapat membuat karyawan memiliki wawasan yang luas terhadap 

perusahaan sehingga diharapkan karyawan mengetahui operasional Perusahaan 

tidak di satu Bidang saja.  

Dari penjelasan diatas, program perencanaan dan pengembangan karier di 

PDAM Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan efektif. 

 

4.5.7. KOMPENSASI 

Tujuan diberikannya kompensasi adalah untuk memberikan penghargaan 

kepada karyawan PDAM Kabupaten Situbondo atas kontribusi yang telah 

diberikan. Pemberian kompensasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan 

loyalitas, produktivitas, kedisiplinan, dan kinerja karyawan. 

Pemberian kompensasi telah diatur dalam perundang-undangan dan 

pelaksanaannya pun sudah sesuai. Pemberian kompensasi juga sesuai dengan 

UMK Kabupaten Situbondo, kemudian karyawan juga mendapat tunjangan-

tunjangan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo. 

Pemberian insentif berasal dari absensi karyawan akan meningkatkan kedisiplinan 

karyawan akan tetapi tidak memotivasi karyawan untuk peningkatan kinerja, 

dalam hal ini menimbulkan kelemahan dikarenakan Perusahaan masih 

menggunakan absensi manual dan belum menerapkan sistem absensi elektrik. 

Dengan masih menggunakan absensi manual dikhawatirkan terjadi 

penyelewengan maupun tindakan moral hazard yang susah untuk di control, 
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berbeda dengan absensi elektronik/fingerprint yang dapat mengontrol absensi 

karyawan secara sistematis dan dapat terhindar dari penyelewengan absensi.  Oleh 

karena itu, penulis menganggap bahwa pemberian kompensasi tidak efektif. 

 

4.5.8. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk memberikan rasa aman dan 

nyaman bagi karyawan PDAM Kabupaten Situbondo. Perlindungan tenaga kerja 

merupakan bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap keselamatan dan 

kesehatan karyawan. 

Dari pengembangan criteria, cause, effect dapat diketahui bahwa 

perusahaan telah mengembangkan prosedur perlindungan tenaga kerja dengan 

memberikan tempat kerja yang aman dan nyaman, karyawan juga telah di 

asuransikan dalam JAMSOSTEK. Dari penjelasan tersebut, maka penulis 

menyimpulkan bahwa Perusahaan telah memberikan jaminan dan perlindungan 

tenaga kerja dan berjalan efektif karena program tersebut memberikan kontribusi 

bai tercapainya tujuan PDAM Kabupaten Situbondo. 

 

4.5.9. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PEMENSIUNAN 

Pemutusan hubungan kerja dan pemensiunan yang dilakukan oleh 

Perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Keputusan 

Direktur PDAM Kabupaten Situbondo. Perusahaan pernah melakukan pemutusan 

hubungan kerja yang pertama masalah indisipliner karyawan dan masalah 

penyalahgunaan wewenang karyawan. 
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Pemensiunan karyawan juga telah diatur dalam Peraturan Bupati 

Kabupaten Situbondo tentang Organ Dan Kepegawaian PDAM Kabupaten 

Situbondo dengan memperhatikan hak-hak karyawan yang di PHK maupun yang 

pensiun. Oleh karena itu, penulis menyilpulkan bahwa prosedur pemutusan 

hubungan kerja dan pemensiunan di PDAM Kabupaten Situbondo telah berjalan 

efektif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis menyusun suatu 

kesimpulan berdasarkan hasil audit manajemen sumber daya manusia di PDAM 

Kabupaten Situbondo, yaitu dengan membandingkan antara criteria, causes, dan 

effect. Dapat disimpulkan dari 9 (Sembilan) fungsi audit sumber daya manusia yang 

telah di audit oleh penulis secara garis besar fungsi-fungsi tersebut telah berjalan 

dengan efektif. 

Fungsi sumber daya manusia yang telah berjalan dengan efektif diantaranya 

perencanaan SDM, rekrutmen SDM, seleksi SDM, pelatihan dan pengembangan 

SDM, perncanaan dan pengembangan karier, penilaian kinerja, perlindungan tenaga 

kerja, dan pemutusan hubungan kerja dan pemensiunan. Sedangkan fungsi SDM yang 

tidak efektif adalah fungsi kompensasi. Karena difungsi kompensasi ditemukan 

kelemahan yang dapat diindikasikan terjadi penyelewengan pada absensi karyawan. 

Selanjutnya dari pengembangan criteria, causes, effect dari masing-masing 

fungsi  ditemukan beberapa kelemahan antara lain perencanaan SDM, Perusahaan 

masih belum melakukan survey kepuasan karyawan sebagai bahan evaluasi dan 

umpan balik bagi perumusn rencana SDM periode berikutnya. Proses rekrutmen 

tenaga kerja yang dilakukan oleh Perusahaan hendaknya membuka lowongan pada 
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khalayak umum dengan demikian dapat disaring calon karyawan yang memiliki 

integritas dan kualitas yang mungkin lebih baik dari tenaga kontrak yang telah ada. 

Tidak adanya panitia seleksi eksternal atau independen dalam proses seleksi SDM 

yang dapat berdampak pada integritas panitia seleksi, dan pemberian insentif 

berdasrkan absensi hanya akan memotivasi kedisiplinan karyawan tidak dengan aspek 

positif lainnya. 

Rekomendasi yang bisa diberikan penulis kepada Perusahaan adalah agar 

mempertimbangkan untuk melakukan penilaian kepuasan karyawan sebagai umpan 

balik dan tolak ukur direksi dalam penyusunan rencana SDM berikutnya, hendaknya 

Perusahaan tidak terpaku kepada tenaga kontrak yang telah ada pada saat rekrutmen 

calon karyawan alangkah lebih baik juga membuka lowongan ke khalayak umum hal 

ini juga dapat melihat potensi dan kualitas SDM eksternal yang lebih baik, 

Perusahaan hendaknya juga menambahkan tes psikologi pada saat program seleksi 

karyawan tes tersebut dapat memberikan pandangan lebih kepada direksi tentang 

calon karyawan yang akan diterima, dokumentasi dan laporan dari pelaksanaan 

pelatihan perlu dilakukan untuk membantu Perusahaan dalam melakukan evaluasi 

hasil pelatihan tersebut, Perusahaan hendaknya juga mulai menerapkan system 

absensi elektronik/fingerprint dan meninggalkan absensi manual yang ada saat ini 

karena absensi yang dilakukan karyawan juga berdampak pada penghasilan karyawan 

itu sendiri, dengan menggunakan absensi elektronik dapat mencegah terjadinya moral 
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hazard yang bisa saja dilakukan oleh karyawan pada saat mengisi absensi di 

Perusahaan. 

 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang penulis berikan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

manusia yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki 

permasalahan yang ada, antara lain: 

a. Perusahaan hendaknya dapat menjadikan hasil audit sebagai bahan 

pertimbangan dan koreksi demi mencapai perbaikan dalam pengelolaan 

sumber daya manusia. 

b. Rekomendasi yang diberikan penulis hendaknya dipertimbangkan untuk 

dilakukan tindak lanjut. 

c. Perusahaan hendaknya dapat melakukan perbaikan atas kelemahan-

kelemahan yang ada untuk menciptakan pengelolaan sumber daya 

manusia yang lebih baik. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan waktu dan tenaga serta luasnya fungsi SDM yang diteliti 

mengakibatkan kemungkinan adanya informasi penting yang tidak diteliti 

secara detail. 
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2. Penulis belum memasukkan semua fungsi sumber daya manusia yang secara 

umum dilaksanaakan di Perusahaan dikarenakan keterbatasan waktu. 
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Bab I 

Informasi Latar Belakang 

 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo bertempat di Jl. PB. 

Sudirman No. 62 Situbondo 68312. PDAM merupakan suatu Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum di Kabupaten 

Situbondo. Bentuk pelayanan berupa pemasangan sambungan baru, pemeliharaan 

sambungan lama, perbaikan gangguan yang terjadi sewaktu-waktu dan pengecekan 

sambungan. 

Adapun visi, misi, dan tujuan  PDAM Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut: 

Visi: Menjadi perusahaan yang sehat, mandiri, professional dan terbaik dalam 

pelayanan guna mendukung terwujudnya masyarakat sehat dan sejahtera. 

Misi:  

1. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan SDM. 

2. Meningkatkan kinerja perusahaan . 

3. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air. 

4. Menjaga kelestarian sumber air baku. 

5. Meningkatkan fasilitas pelayanan air minum kepada masyarakat. 

Tujuan: Memberikan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada 

masyarakat secara terus menerus dan sebagai salah satu sumber pendapatan 

daerah kabupaten daerah tingkat II situbondo serta sebagai sarana 

pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.  



Sedangkan tujuan dilakukannya audit adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan fungsi sumber daya manusia 

yang di jalankan oleh PDAM Kabupaten Situbondo. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ditemukan di dalam 

pelaksanaan fungsi sumber daya manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bab II 

Kesimpulan Audit 

 
Berdasarkan temuan (bukti) yang ditemukan selama penelitian audit yang dilakukan 

oleh penulis, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi perencanaan SDM pada PDAM Kabupaten Situbondo telah dijalankan 

secara efektif. Perencanaan SDM dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan, 

telah mendukung terciptanya tujuan perusahaan, dan dokumen-dokumen telah 

tercatat dengan jelas dan rapi. 

2. Fungsi rekrutmen SDM pada PDAM Kabupaten Situbondo telah dijalankan 

secara efektif. Proses rekrutmen melibatkan manjer dan menggunakan metode 

yang tepat sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 5. 

3. Fungsi seleksi SDM pada PDAM Kabupaten Situbondo yang dijalankan 

efektif. Tahapan proses seleksi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang 

telah dibuat perusahaan, sehingga seleksi SDM yang dilakukan berjalan 

efektif. 

4. Pelatihan dan Pengembangan SDM pada PDAM Kabupaten Situbondo telah 

dijalankan secara efektif. Pelaksanaan program ini dapat meningkatkan 

produktivitas kinerja karyawan sehingga dapat membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. 

5. Penilaian kinerja SDM pada PDAM Kabupaten Situbondo telah dijalankan 



secara efektif. Kegiatan ini telah memacu motivasi karyawan untuk dapat 

bekerja lebih baik, dengan adanya penilaian secara berkala manajer dapat 

mengetahui kekurangan dan prestasi yang dilakukan karyawan sehingga 

diberikan reward dan motivasi. Dengan demikian, karyawan merasa bahwa 

kinerjanya dihargai. 

6. Perencanaan dan pengembangan karir pada PDAM Kabupaten Situbondo 

telah dijalankan secara efektif. Program ini bertujuan memberikan motivasi 

kepada karyawan dan digunakan sebagai manajer untuk pengambilan 

keputusan berdasarkan penilaian secara periodik dan sesuai dengan aturan 

perusahan. 

7. Kompensasi karyawan pada PDAM Kabupaten Situbondo belum efektif. 

Karena pemberian kompensasi yang diberikan sesuai dengan absensi 

karyawan oleh karena itu penulis beranggapan bahwa dengan pemberian 

kompensasi dengan menggunakan absen manual dapat dimungkinkan terjadi 

tindakan penyelewengan yang bisa saja dilakukan oleh karyawan. dengan 

demikian penulis menyarankan perusahaan menggunakan absensi 

elektrik/finger print.   

8. Perlindungan tenaga kerja pada PDAM Kabupaten Situbondo telah dijalankan 

secara efektif. Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan 

bersih, serta memberikan berbagai fasilitas dan program untuk menunjang 

keselamatan dan kesehatan karyawan, sehingga karyawan dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik. 



9. Pemutusan hubungan kerja karyawan pada PDAM Kabupaten Situbondo telah 

dijalankan secara efektif. Kebijakan tersebut telah dirumuskan berdasarkan 

pada peraturan undang-undang yang berlaku serta peraturan perusahaan, 

sehingga mempertegas akan hak-hak yang diperoleh karyawan serta 

kewajiban yang harus dipatuhi oleh karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab III 

Rekomendasi 

 
Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi 

perhatian manajemen di masa yang akan datang dalam meningkatkan kinerja pada 

fungsi SDM. Penulis memberikan rekomendasi sebagai saran atau langkah perbaikan 

yang bisa dilakukan di perusahaan. Rumusan rekomendasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Fungsi rekrutmen SDM. PDAM Kabupaten Situbondo sebaiknya dalam 

pelaksanaan proses rekrutmen sampai proses pengumuman seleksi 

menggunakan media cetak, elektronik, maupun website perusahaan, hal ini 

merupakan alternatif yang sangat efisien, dan efektif, dikarenakan saat ini 

maraknya pengguna media online sangat diminati masyarakat dan biaya yang 

dikeluarkan cukup ekonomis. 

2. Fungsi seleksi SDM. PDAM Kabupaten Situbondo perlu memperhatikan 

kualitas SDM yang nantinya akan bekerja, yaitu dengan menambah seleksi tes 

psikologi bagi calon karyawan karena SDM merupakan aset perusahaan yang 

paling berharga dengan adanya SDM yang berkualitas program-program 

perusahaan dapat tercapai melalui seleksi karyawan yang tepat sesuai dengan 

prosedur perusahaan.  

3. Fungsi pelatihan dan pengembangan karyawan. PDAM Kabupaten Situbondo 

sebaiknya tidak hanya melakukan teknik dalam pekerjaan akan tetapi 



ditambahkan dengan pelatihan outbound. Hal ini, bertujuan untuk menambah 

wawasan dan menghilangkan kejenuhan karyawan, sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

4. Fungsi perlindungan tenaga kerja (kesehatan dan keselamatan). PDAM 

Kabupaten Situbondo sebaiknya membuat jadwal secara rutin untuk 

diadakannya olah raga bersama seperti jalan sehat, senam. Hal ini bertujuan 

agar karyawan tidak jenuh dan depresi akibat terlalu lelah bekerja dan 

perusahaan juga perlu menyedikan layanan obat-obatan untuk mengobati 

cedera atau gejala sakit ringan yang tidak terduga, sehingga aktivitas 

perusahaan dapat berjalan dengan baik 

Penulis hanya sebatas memberikan saran atas kelemahan yang ditemukan dalam 

penelitian. Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya 

menjadi wewenang pihak manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab IV 

Ruang Lingkup Audit 

 
 

Penelitian audit yang dilakukan penulis hanya meliputi penyelenggaraan fungsi 

sumber daya manusia pada PDAM Kabupaten Situbondo untuk periode 2013. 

Penelitian audit mencakup penyelengaraan sembilan fungsi sumber daya manusia 

berdasarkan tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan, dan peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Para Responden yang terhormat, 

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara/i dalam mengisi lembar kuesioner 

ini. Adapun saya sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh: 

Nama  : Fathoni Septa Charisma 

NIM  : 0910233083 

Jurusan : Akuntansi 

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas : Brawijaya Malang 

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk penelitian saya yang 

berjudul “AUDIT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PDAM 

KABUPATEN SITUBONDO”. Data yang saya peroleh akan saya rahasiakan dan tidak akan 

kami sebarluaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian ini saja. 

Atas kerjasama dan ketersediaan saudara/i sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya. 

 Dengan Hormat, 

 

 

      Fathoni Septa Charisma 

 

Kuesioner Penelitian 



 

KUESIONER 

 

• Bagian A 

Bagian ini menyatakan tentang identitas responden. 

Nama (boleh tidak diisi) : 

Jenis Kelamin  :  L / P   *harus diisi, coret yang tidak perlu 

Bagian/ Departemen : 

Lama bekerja di PDAM : 

 

• Bagian B 

Bagian ini berisi pernyatan mengenai persepsi karyawan atau pegawai mengenai berbagai 
fungsi dari Bagian atau Departemen Sumber Daya Manusia (SDM). 

Bentuk pernyataan berikut, mohon anda beri tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban 
sesuai dengan pendapat anda. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak Catatan 

1 
Apakah dalam bidang anda sudah terdapat 

Standar Operasi dan Prosedur (SOP) ? 
      

2 
Apakah menurut anda SOP tersebut sudah 

dilaksanakan dengan baik dan benar ? 
      

3 
Apakah SOP dalam bidang anda perlu 

diperbaharui ? 
      

4 

Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan 

prosedur dalam proses rekruitmen 

maupun penyeleksian karyawan ? 
      

5 
Apakah setiap tahun selalu diadakan 

penerimaan karyawan baru ? 
      



6 Apakah perusahaan menjalin kerjasama 

dengan universitas, agen tenaga kerja, atau 

organisasi lainnya untuk mendapatkan 

calon karyawan ? 

      

7 

Apakah karyawan baru harus melalui masa 

percobaan lebih dulu dan kemudian 

prestasinya dievaluasi secara formal ? 

      

8 

Apakah karyawan yang baru mendapatkan 

pembimbing atau supervisor dalam 

menjalankan tugasnya ? 
      

9 

Apakah proses rekruitmen dan seleksi 

dievaluasi secara periodik ? 
      

10 
Apakah perusahaan memiliki prosedur 

tersendiri mengenai kenaikan jabatan ? 
      

11 

Apakah anda mengetahui prosedur 

tersebut ? (poin 10) 

      

12 

Apakah perusahaan memiliki perencanaan 

SDM (karyawan)? 

      

13 
Apakah anda pernah mengikuti pelatihan / 

program pengembangan SDM ? 
      

14 

Apakah anda merasa ada perubahan 

terhadap kinerja anda setelah mengikuti 

pelatihan / program pengembangan SDM ? 

      

15 

Apakah terdapat program penilaian 

prestasi karyawan yang dilakukan secara 

berkala ? 
      

16 

Apakah penilaian prestasi kerja dilakukan 

secara terbuka dan diketahui oleh seluruh 

karyawan ? 
      

17 

Apakah terdapat reward atau punishment 

berdasar penilaian prestasi kerja tersebut ? 
      

18 

Apakah anda mengetahui standar penilaian 

yang ditetapkan oleh perusahaan ? 

      



19 Apakah struktur kompensasi dan kebijakan 

sesuai dengan peraturan pemerintah ? 
      

20 
Apakah kebijakan gaji/upah dan tunjungan 

selalu ditinjau secara periodik ? 
      

21 

Apakah terdapat penghargaan / 

kompensasi non keuangan seperti 

pemberian beras, pelayanan kesehatan 

maupun penggunaaan berbagai fasilitas 

perusahaan seperti sarana transportasi ? 

      

22 

Apakah kompensasi termasuk insentif, 

mampu memotivasi karyawan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan ? 

      

23 
Apakah anda puas dengan kompensasi 

yang diberikan ? 
      

25 

Apakah perusahaan telah memberikan 

tempat kerja yang aman dan nyaman bagi 

anda ? 

      

26 

Apakah terdapat program perlindungan 

tenaga kerja bagi karyawan ? 

      

27 

Apakah program perlindungan karyawan 

tersebut telah memadai dan sesuai 

prosedur keselamatan kerja ? 

      

28 

Apakah terdapat pedoman tertulis yang 

mengatur pemutusan hubungan kerja 

karyawan termasuk pemensiunan ? 
      

29 

Apakah anda mengetahui tentang 

prosedur pemutusan hubungan kerja di 

perusahaan?       

30 

Apakah perusahaan memberikan 

penghargaan lain-lain diluar pesangon atau  

uang pensiun (misalnya pada karyawan 

yang berprestasi ) ?       

 



Hasil Wawancara  

1. Apakah tanggung jawab dan wewenang dalam departemen SDM diatur dan dialokasikan 

dengan baik ? 

Selama ini tanggung jawab dan wewenang departemen SDM telah diterapkan sesuai 

dengan struktur organisasi dan dijalankan sesuai dengan fungsinya. 

2. Apakah manajemen puncak ikut serta dalam menentukan perencanaan SDM ? 

Ya, perencanaan SDM dilakukan menurut kebijakan Direksi dan melibatkan Kabag yang 

berkepentingan dalam hal penambahan jumlah pegawai.    

3. Bagaimana prosedur yang  dimiliki perusahaan dalam melakukan rekruitmen ? 

Berdasarkan kebutuhan pada tiap bidang yang ada di perusahaan jika membutuhkan 

tambahan pegawai maka akan merekrut tenaga kontrak yang telah ada untuk efektivitas 

pegawai. 

4. Apakah terdapat peraturan tertulis mengenai proses seleksi penerimaan karyawan yang 

baru ? 

Tidak ada, karena proses seleksi dilakukan oleh internal dan berdasarkan keputusan 

Direksi.  

5. Bagaimana prosedur seleksi yang digunakan oleh perusahaan ? 

Perusahaan membentuk tim seleksi yang berasal dari pegawai senior yang telah 

mempunyai pengalaman dan integritas di perusahaan. 

6. Siapa pengambil keputusan akhir dalam proses seleksi ? 

Direksi 

7. Berapa lama masa percobaan karyawan baru ? 

3 – 6 bulan 

 



8. Berapa kali dalam setahun dilakukan proses penilaian prestasi kerja karyawan ? 

Penilaian dilakukan tiap hari oleh atasan langsung jadi setiap pagawai yang memiliki 

jabatan di perusahaan memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja bawahannya 

kemudian di akumulasikan pada akhir tahun untuk menilai kinerja pegawai. 

9. Bagaimana fungsi kontroling bagi karyawan di lapangan maupun di unit perusahaan ? 

System kontroling berdasar penilaian kinerja berdasar job desk tiap karyawan di unit. 

10. Unsur-unsur apa saja yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja ? 

Loyalitas, tanggung jawab, kedisiplinan, dll. Bisa di cek di peraturan tentang 

kepegawaian. 

11. Apa yang menjadi dasar dalam memberikan gaji atau upah karyawan ? 

Absensi yang jadi dasar dalam memberikan gaji. 

12. Apakah terdapat insentif lain disamping upah yang diterima karyawan ? 

Ada  

13. Apakah perusahaan memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan ? 

Ada  

14. Apakah tujuan yang ingin yang dicapai perusahaan dengan mengadakan pelatihan dan 

pengembangan karyawan ? 

Memberikan pengetahuan kepada pegawai. 

15. Apakah perusahaan memiliki perencanaan karir untuk karyawan yang ada? 

Ada dengan system penilaian kinerja juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan karier 

di perusahaan. 

16. Apakah perusahaan pernah melakukan PHK ? 

Pernah. 



17. Apakah perusahaan menerapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada 

karyawan ? 

Menerapkan diantaranya jamsostek. 

18. Apakah ada pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala ? 

Ada  

19. Apakah perusahaan selama ini menjalankan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan ketenaga kerjaan ? 

Menerapkan.  


