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ABSTRAK 

AUDIT MANAJEMEN UNTUK MENGEVALUASI EFEKTIVITAS 

DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

(Studi Kasus pada PT. Bogasari Surabaya) 

 

Oleh: 

Rizky Amelia 

 

Dosen Pembimbing: 

Bambang Hariadi, SE., M.Ec, Ak 

 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu asset perusahaan yang 

memegang peranan penting dan yang berpengaruh terhadap maju tidaknya suatu 

perusahaan. Oleh karena itu, agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka 

dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional. Setiap 

perusahaan akan berusaha menciptakan sumber daya manusia yang produktif, 

loyal dan inovatif dalam rangka mencapai sasaran perusahaan untuk 

mengembangkan usahanya. 

 Skripsi ini ditulis berdasarkan metode pengumpulan data melalui studi 

pustaka dan penelitian di lapangan. Adapun penelitian di lapangan diantaranya 

melalui pengamatan, penyebaran kuisioner, wawancara, dokumentasi, serta 

konfirmasi dengan manajer HRD dan karyawan perusahaan. 

 Hasil penelitian yang penulis peroleh pada PT. Bogasari dengan 

memperoleh data melalui observasi, wawancara dan kuisioner maka ditemukan 

sejumlah permasalahan diantaranya: program pelatihan dan pengembangan tidak 

dilakukan secara periodik, banyak karyawan yang tidak mengetahui adanya 

kesempatan mengembangkan karir, beberapa karyawan merasa tidak puas dengan 

kompensasi yang diterima dibandingkan dengan kinerja yang diberikan. 

 Berdasakan permasalahan tersebut maka penulis merumuskan beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu program pelatihan dan 

pengembangan dilakukan secara periodik atau minimal satu tahun sekali untuk 

terus menjaga atau meningkatkan kinerja karyawan, penyaluran informasi 

mengenai adanya kesempatan mengembangkan karir sebaiknya lebih merata lagi 

kepada para karyawan, perusahaan mungkin dapat melakukan analisa tentang 

kepuasan karyawan tentang gaji yang diberikan dengan kinerja yang telah 

karyawan berikan kepada perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu melakukan 

pemeriksaan rinci dengan menggunakan prosedur audit yang telah disusun.  

 

Kata Kunci: Audit Manajemen, efektivitas, manajemen sumber daya manusia  
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ABSTRACT 

MANAGEMENT AUDIT TO EVALUATE EFFECTIVENESS IN 

MANAGING HUMAN RESOURCES 

(Case Studies on PT. Bogasari Surabaya) 

 

By: 

Rizky Amelia 

 

Counselor Lecturer: 

Bambang Hariadi, SE., M.Ec, Ak 

 

 Human resources is one of the company's assets that play an important 

role and an influence on whether or not a company forward. Therefore, in order 

to achieve company goals are needed human resource management 

professional. Each company will try to create a productive human resources, 

loyal and innovative in order to achieve the target company to expand its 

business. 

 This thesis is written based on the method of collecting data through 

library and research in the field. The research in the field including through 

observation, questionnaires, interviews, documentation, and confirmation with 

HR managers and employees. 

 The study, which the author obtained in PT. Bogasari to obtain data 

through observation, interviews and questionnaires will be found a number of 

issues including: training and development programs are not done periodically, 

many employees are not aware of any opportunity to develop a career, some 

employees are not satisfied with the compensation received as compared with the 

performance given.  

 Based on these problems, the authors present some suggestions that may 

be considered by the company, which is training and development programs 

conducted periodically or at least once a year to continue to maintain or improve 

the performance of employees, distribution of information about the opportunity 

to develop career should be more even more to its employees, company may be 

able to do an analysis of employee satisfaction on salary given to the performance 

that has been given to company employees. For that company need to do a 

detailed examination using the audit procedures that have been prepared.  

 

Keywords: Audit Management, effectiveness, human resource management  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan jaman yang sangat cepat saat ini juga berpengaruh terhadap 

perkembangan di dalam dunia usaha. Dari tahun ke tahun dunia usaha 

berkembang sangat pesat. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah 

manusia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa manusia merupakan aset yang 

mempengaruhi perkembangan jaman kedepannya sekaligus berdampak pada 

perkembangan usaha itu sendiri. Manusia secara naluri dituntut untuk selalu 

memuaskan keinginannya dengan cara mereka masing-masing. Itulah salah satu 

alasannya mengapa semakin banyak bermunculan usaha-usaha baru yang inovatif 

dari pemikiran manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 

 Munculnya usaha-usaha baru menyebabkan adanya kompetisi yang 

semakin ketat terhadap perusahaan yang sejenis. Salah satu cara untuk terus 

unggul dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya adalah dengan 

memaksimalkan sumber daya yang ada di dalam perusahaan secara efektif. Suatu 

perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang karena didalamnya terdapat 

tenaga kerja yang handal dan profesional untuk mengelola sumber daya 

perusahaan secara maksimal. Untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang ada 

di dalam perusahaan maka diperlukan adanya peran serta dari seluruh anggota 

perusahaan tersebut. Sebagai contoh seorang manajer yang bertindak dalam 

pengendalian perusahaan serta pengambil keputusan, maka ia harus dapat 
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membuat suatu keputusan atas suatu kegiatan perusahaan agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

 Oleh karena itu manusia juga turut mempunyai peran serta yang penting di 

dalam suatu perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa jalan tanpa adanya peran 

serta manusia. Manusia dan perusahaan dapat diibaratkan layaknya pengemudi 

dengan mobil. Mobil tidak akan dapat bergerak tanpa adanya orang yang 

mengemudikannya, sedangkan pengemudi juga tidak akan dapat melakukan 

aksinya tanpa adanya sebuah mobil/ kendaraan. Begitu pula seperti halnya contoh 

diatas, maka seperti itulah hubungan antara perusahaan dengan sumber daya 

manusianya. Manusia merupakan peran yang paling penting dalam menjalankan 

perusahaan, menentukan arah pergerakan perusahaan tersebut dalam usahanya 

mencapai tujuan perusahaan. Tanpa adanya manusia yang menggerakkannya, 

perusahaan tidak akan berguna. 

 Seperti yang kita ketahui pula, disamping manusia menjadi aset selain itu 

manusia juga turut menjadi beban biaya bagi suatu perusahaan tersebut. 

Pembayaran gaji yang tetap tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Walaupun 

dengan kondisi perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka sebaiknya perusahaan harus mulai memikirkan apakah 

kontribusi yang didapatkan dari sumber daya manusia sebagai aset perusahaan 

tersebut seimbang dengan beban biaya yang telah ditanggung perusahaan. Oleh 

karena itu, dengan adanya manajemen sumber daya manusia yang baik diharapkan 

dapat meningkatkan efektivitas didalam perusahaan tersebut dan juga dapat 

menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan. 
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 Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan 

efektivitas sumber daya manusia dalam perusahaan. Efektivitas dapat dipahami 

sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi (perusahaan) dalam usahanya untuk 

mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi (perusahaan) tersebut. Dengan 

pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, akan menunjukkan bagaimana 

perusahaan bisa mendapatkan, mengembangkan, dan mengevaluasi karyawan 

sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan guna mencapai tujuan perusahaan. 

 Fungsi manajemen sumber daya manusia dalam beberapa perusahaan 

dikelompokkan dalam suatu kelompok sentralisasi tunggal, yaitu suatu 

departemen yang bertanggungjawab untuk mendapatkan, mengembangkan, dan 

memelihara/ memertahankan sumber daya manusia (Tunggal, 1992). Bagian 

sumber daya manusia ini biasanya diberi nama bagian personalia, Human 

Resources, fungsi sumber daya manusia ataupun nama-nama lainnya. 

Fungsi bagian sumber daya manusia ini adalah tanggung jawab dalam 

mengelola dan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Fungsi ini juga 

harus dapat membuat seluruh anggota di dalam perusahaan ini dapat saling 

bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, fungsi SDM juga 

berusaha untuk selalu memonitor kegiatan serta kebutuhan-kebutuhan SDM 

dalam perusahaan agar tercipta suasana yang harmonis di lingkungan kerja. Untuk 

mengembangkan fungsi SDM, harus disadari bahwa manusia bukanlah benda 

mati sebab manusia memiliki perasaan, oleh karena itu SDM tidak hanya 

membutuhkan materi tetapi juga membutuhkan pengakuan dan penghargaan atas 

prestasi dan kontribusi mereka terhadap perusahaan (Nitisemito, 1996). 
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Untuk mengevaluasi apakah fungsi sumber daya manusia ini telah 

dijalankan secara efektif maka diperlukan sebuah audit. Dalam artian evaluasi ini 

adalah membuat sebuah perbaikan atau peningkatan. Audit manajemen sumber 

daya manusia ini mengevaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia di dalam 

sebuah organisasi dengan tujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Audit 

ini dapat memberikan informasi mengenai fungsi sumber daya manusia kepada 

para manajer-manajer perusahaan tersebut dan juga dapat memberikan informasi 

mengenai seberapa baik manajer memenuhi tanggung jawab sumber daya 

manusia mereka. Dengan kata lain, audit merupakan kontrol atas kualitas 

keseluruhan dari suatu perusahaan. Begitu juga halnya, audit yang digunakan 

sebagai suatu Audit manajemen sumber daya manusia ini meliputi kegiatan 

mengelola karyawan, kebijakan, dan praktik yang dapat digunakan perusahaan 

sekarang. Kegiatan mengelola praktik-pratik SDM perusahaan (seperti yang telah 

disebutkan diatas) yang harus dapat diorganisasi dengan baik agar perusahaan 

dapat bersaing di era global seperti sekarang ini. 

Melalui audit manajemen sumber daya manusia ini dapat membantu 

manajer mengetahui bagaimana kondisi sumber daya manusia perusahaan dan 

sekaligus dapat menilai bagaimana fungsi serta kinerja bagian personalia. 

Berdasarkan uraian di atas, audit manajemen sumber daya manusia ini 

dapat membantu manajer perusahaan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 

fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Selain itu juga audit 

manajemen sumber daya manusia ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa 
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baik persepsi karyawan terhadap perusahaan tempat dimana ia bekerja. Berkaitan 

dengan uraian di atas, maka penulis mengambil judul: 

“Audit Manajemen Untuk Mengevaluasi Efektivitas Dalam 

Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM)” 

( Studi Kasus pada PT. Bogasari Surabaya) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah pelaksanaan fungsi SDM di perusahaan tersebut telah dilaksanakan 

secara efektif? 

2. Bagaimana memperbaiki sistem dalam pelaksanaan fungsi sumber daya 

manusia jika ditemukan beberapa kelemahan? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

 Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, sangatlah luas permasalahan yang dihadapi oleh penulis. 

Oleh karena itu, penulis membatasi penulisan skripsi ini agar sasaran dari pokok 

pembahasan ini dapat tercapai dengan baik dan tepat dengan hanya mengarahkan 

penelitian pada: 

1. Perencanaan SDM 

2. Rekruitmen 

3. Seleksi 
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4. Orientasi dan Penempatan 

5. Pelatihan dan Pengembangan 

6. Perencanaan Karir 

7. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 

8. Kompensasi 

9. Pemeliharaan hubungan dengan karyawan 

10. Perlindungan tenaga kerja 

11. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan sumber daya manusia 

yang telah dilakukan oleh fungsi SDM pada perusahaan tersebut. 

2. Apabila menemukan kelemahan atau kendala yang terjadi pada fungsi SDM 

yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi sumber daya manusia, kemudian 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

 Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan 

secara langsung ilmu yang telah didapat selama di bangku 

perkuliahan terutama yang mengenai audit manajemen. 
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 Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan 

kemampuan yang banyak dibutuhkan dalam bekerja terutama 

kemampuan berkomunikasi dan melakukan analisis. 

b. Bagi Perusahaan 

 Mendapat masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki sistem 

yang telah ada terutama yang berkaitan dengan fungsi SDM. 

 Peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia 

dengan mengacu pada rekomendasi yang telah penulis susun. 

c. Bagi Pembaca 

 Sebagai bahan penambah wawasan pihak lain yang tentang 

bagaimana proses audit manajemen sumber daya manusia pada 

perusahaan. 

 Sebagai salah satu bahan referensi bagi pihak yang berminat 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri atas 5 (lima) bab dan antara 

bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran secara umum 

tentang materi yang terdapat dalam skripsi yang meliputi latar 
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belakang masalah, motivasi, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar untuk melandasi penelitian. Teori tersebut 

mendukung atau berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan secara singkat tentang pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam pembahasan masalah. Jenis penelitian, 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data 

yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menjelaskan hasil dari analisa atas data yang telah 

dikumpulkan dan pengaruhnya terhadap permasalahan yang ada. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh setelah 

menjawab masalah yang ada serta memberikan saran-saran dalam 

rangka memperbaiki kekurangan yang ada di dalam perusahaan. 

Selain itu juga dikemukakan keterbatasan-keterbatasan dalam 

melakukan penelitian dengan tujuan untuk memberikan masukan 

demi perbaikan penelitian yang selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Audit 

2.1.1 Pengertian Audit 

 Audit menurut Arens yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1996:1) 

didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti 

tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang 

dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan 

melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan. Definisi audit disini lebih menitikberatkan pada proses audit data 

akuntansi. Yang menjadi perhatian dalam audit ini adalah menentukan apakah 

informasi yang tercatat telah mencerminkan dengan benar kejadian ekonomi pada 

periode akuntansi. 

 Sedangkan menurut Holmes and Overmyers (1975) yang dikutip oleh 

Harahap (1991:13) mendefinisikan audit sebagai fungsi penyaksi yang 

menyangkut pemeriksaan secara obyektif terhadap laporan keuangan yang 

disusun oleh manajemen. Definisi lainnya berasal dari ASOBAC (A Statement of 

Basic Auditing Concepts) yang mendefinisikan auditing sebagai suatu proses 

sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif 

mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk 

menentukan kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah 
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ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang 

berkepentingan. 

 Dari beberapa definisi di atas dapat diuraikan beberapa elemen dari audit, 

yaitu: 

Proses yang sistematis. Auditing merupakan rangkaian proses yang bertahap dan 

memiliki prosedur yang bersifat logis, terstruktur dan terorganisasi. 

Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang obyektif. Proses audit yang 

sistematis dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendasari asersi-

asersi yang telah dibuat untuk kemudian dievaluasi secara obyektif. 

Entitas Ekonomi. Hal ini berkaitan dengan lingkup tanggung jawab auditor, 

terutama mengenai penetapan satuan legal, misalnya Perseroan Terbatas (PT), CV 

atau firma yang akan diaudit. 

Menentukan tingkat kesesuaian. Hasil pengumpulan dan pengevaluasian bukti 

dapat digunakan untuk menilai sesuai atau tidaknya asersi-asersi dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. 

Kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang dimaksud adalah standar pengukur 

untuk melakukan judgement atau asersi-asersi, dimana kriteria yang digunakan 

dalam suatu audit tergantung pada tujuan audit yang bersangkutan. 

Orang yang kompeten dan independen. Auditor harus memiliki kemampuan 

memahami kriteria yang digunakan dan berkompeten dalam bidangnya. Selain itu 

auditor juga harus memiliki sikap mental independen untuk menghindari 

terjadinya informasi yang bias. 
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Pelaporan. Laporan audit harus mampu memberikan informasi mengenai 

kesesuaian informasi-informasi yang diperiksa dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

 

2.1.2 Tujuan Audit 

 Tujuan audit menurut PSA 02 di dalam Arens (1996:114): 

 “Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen 

adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal 

yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.” 

 

 Sedangkan menurut Haryono (2001:117), tujuan umum audit adalah: 

 “Memberikan suatu pernyataan, pendapat mengenai apakah laporan 

keuangan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang 

material, sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum.”  

 

 Dari dua definisi tersebut diatas maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan 

audit adalah memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang dinilai tersebut 

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain 

itu juga dapat digunakan untuk mengevaluasi bukti-bukti yang berhubungan 

dengan suatu kejadian atau tindakan kemudian disesuaikan dengan kriteria yang 

ada dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.1.3 Klasifikasi Audit 

 Audit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Terdapat tiga jenis 

audit menurut Arens (1996:4), antara lain: (1) Audit Laporan Keuangan. Audit 

yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara 

keseluruhan telah disajikan sesuai kriteria-kriteria tertentu. (2) Audit 
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Operasional. Penelahaan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi 

suatu organisasi untuk menilai efektifitas dan efisiensinya. (3) Audit Kepatuhan. 

Audit yang dilakukan dengan tujuan mempertimbangkan apakah auditee telah 

mengikuti prosedur dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang 

memiliki otoritas lebih tinggi. 

 

2.2 Audit Manajemen 

2.2.1 Pengertian Audit Manajemen 

 Definisi audit manajemen menurut Agoes (2004:175) adalah suatu 

pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan 

akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk 

mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, 

efisien, dan ekonomis. 

 Dalam buku Tunggal (1992:4), audit manajemen merupakan suatu 

penilaian dari organisasi manajerial dan efisiensi dari suatu perusahaan, 

departemen, atau setiap entitas dan subentitas yang dapat diaudit. Penekanannya 

adalah untuk mencapai efisiensi yang lebih besar, efektivitas, dan ekonomisasi 

dalam usaha dan organisasi yang lain. Selain itu dikatakan juga di dalam bukunya 

bahwa audit manajemen dapat didefinisikan sebagai penilaian sistem manajemen 

perusahaan, apakah sistem tersebut beroperasi secara efektif dan risiko apa yang 

mungkin timbul apabila sistem tersebut tidak beroperasi secara efisien. 

 Audit manajemen adalah audit terhadap manajemen suatu organisasi 

secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen apakah telah 
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direncanakan, dijalankan dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen 

yang baik dan benar sehingga organisasi melalui fungsi-fungsinya dapat mencapai 

tujuan yang direncanakan. 

 Dalam mendefinisikan pemeriksaan manajemen, penekanannya adalah 

pada proses manajemen, khususnya prosedur untuk perencanaan, organisasi dan 

pengendalian aktivitas yang dipilih untuk audit, guna menetapkan bagaimana 

baiknya pengelolaan. 

 Pengertian audit manajemen secara umum menekankan pada penilaian 

efektifitas, efisien, ekonomisasi, dan performa dari organisasi. Istilah audit 

manajemen sering digunakan secara bergantian dengan istilah audit operasional, 

performance auditing, program result auditing dan management review. 

 Definisi audit operasional yang dinyatakan oleh Arens & Loebbecke 

(1996:21) adalah: 

“Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari 

prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai 

efektifitas dan efisiensi. Umumnya pada saat selesainya audit 

operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada 

manajemen untuk memperbaiki jalannya operasional perusahaan.” 

 

 Pengertian audit manajemen tersirat dalam definisi kalangan akademisi. 

Berikut beberapa definisi menurut Holmes dan Overmyer (1975) : 

“The management audit means the examination and evaluation of all 

information gathering functions and all phases of management 

functions and activities, in order to ascertain if operating are 

conducted in a effective and efficient manner.” 

 

 Sedangkan American Institute of Certified Public Accountant / AICPA : 
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“Management audit is a systematic review of an organization’s 

activities or of a stipulated segment of them, in relation to specified 

objectives for the purpose of : 

 assesing performance 

 identifying opportunities for improvement 

 developing recommendations for improvement or further action” 

 Dari definisi yang dikumpulkan maka dapat disimpulkan beberapa hal 

yaitu audit manajemen, yaitu audit manajemen dapat memberikan informasi 

tentang efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi operasional perusahaan kepada 

manajemen. Selain itu juga melakukan penilaian efektifitas, efisiensi dan 

ekonomisasi didasarkan pada standar-standar tertentu. Audit manajemen dapat 

diarahkan kepada operasional sebagian atau seluruh struktur organisasi. 

Kemudian hasil audit manajemen dapat berupa rekomendasi perbaikan kepada 

manajemen. 

 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Audit Manajemen 

 Menurut Agoes (2004:175), tujuan umum dari manajemen audit adalah: 

Untuk menilai kinerja (performance). Audit manajemen diharapkan dapat 

digunakan untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam 

perusahaan. 

Untuk menilai efisiensi dan ekonomis. Tujuan audit manajemen ini juga ingin 

menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana, harta lainnya) yang 

dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 

Untuk menilai efektifitas. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan 

penilaian tentang efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objective) yang 

telah ditetapkan oleh top management. 
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Untuk dapat memberikan rekomendasi. Top management selaku orang yang 

memiliki jabatan yang tinggi di dalam perusahaan seharusnya dapat memberikan 

kontribusi yang baik bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, salah satu tujuan 

audit manajemen juga digunakan dapat memberikan rekomendasi kepada top 

manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam 

penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur 

operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan 

efektifitas dari kegiatan operasi perusahaan. 

 Sedangkan menurut Widjayanto (1985:28) mengungkapkan manfaat yang 

diperoleh dari pelaksanaan audit manajemen, yaitu: 

1. Identifikasi tujuan, kebijaksanaan, sasaran dan prosedur organisasi yang 

sebelumnya tidak jelas. 

2. Identifikasi kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan manajemen. 

3. Evaluasi yang  independen dan objektif atas suatu kegiatan tertentu. 

 Selain itu manfaat audit manajemen juga disebutkan di dalam bukunya 

Tunggal (2000:23), antara lain: Memberi informasi yang relevan dan tepat waktu 

untuk pengambilan keputusan, membantu manajemen dalam mengevaluasi 

catatan, laporan-laporan dan pengendalian, memastikan ketaatan terhadap 

kebijakan manajerial yang ditetapkan, rencana-rencana, prosedur serta persyaratan 

peraturan pemerintah, mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini 

untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil, menilai ekonomisasi dan 

efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil pemborosan, menilai 
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efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan, 

menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi 

perusahaan. 

 

2.2.3 Karakteristik Audit Manajemen 

 Ada beberapa karakteristik audit manajemen yang disebutkan di dalam 

buku Tunggal (1997:4), antara lain: 

Proses yang sistematis. Seperti dalam audit laporan keuangan, audit manajemen 

mancakup suatu seri langkah dan prosedur yang logis terstruktur dan 

terorganisasi. Aspek ini termasuk perencanaan yang baik, mendapatkan dan 

menilai secara obyektif bukti-bukti yang berhubungan dengan aktivitas yang 

diperiksa. 

Menilai operasi organisasi. Penilaian operasi harus didasarkan pada beberapa 

kriteria yang ditetapkan dan disetujui. Dalam audit manajemen, kriteria biasanya 

dinyatakan dalam standar performa yang ditetapkan manajemen. Audit 

manajemen mengukur tingkat korespondensi antara performa aktual dengan 

kriteria. 

Efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi operasi. Tujuan utama audit manajemen 

adalah untuk membantu manajemen dan organisasi yang diperiksa, memperbaiki 

efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi dari operasi. Ini berarti audit manajemen 

memfokuskan pada masa yang akan datang, kebalikan dari audit keuangan yang 

mempunyai fokus historikal. 
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Melaporkan kepada orang-orang yang tepat. Penerima laporan audit 

manajemen adalah manajemen atau individu yang meminta audit. Seringkali 

dewan direksi atau panitia menerima tembusan laporan audit manajemen. 

Rekomendasi untuk perbaikan. Tidak seperti audit laporan keuangan yang 

berakhir dengan suatu laporan mengenai temuan-temuan, audit manajemen 

mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan. 

 

2.2.4 Standar-Standar Audit Manajemen 

 Menurut Tunggal (1997:5), standar-standar yang digunakan untuk evaluasi 

dapat digunakan sebagai berikut: 

1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah 

2. Standar Perusahaan: 

a. Strategi-strategi, rencana dan program yang disetujui 

b. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

c. Struktur organisasi yang telah disetujui 

d. Anggaran perusahaan 

e. Tujuan perusahaan yang ditetapkan 

3. Standar dan praktek industri 

4. Prinsip organisasi dan manajemen 

5. Praktek manajemen yang sehat, proses dan teknik yang digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan yang maju. Kalau tidak ada standar perusahaan 

yang tertulis, pemikiran dan falsafah pimpinan dapat digunakan sebagai 

standar untuk penilaian. 
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2.2.5 Langkah-Langkah Audit Manajemen 

 Langkah-langkah dalam melakukan audit merupakan salah satu hal 

penting yang mendorong tercapainya keberhasilan pelaksanaan audit manajemen. 

Langkah-langkah audit manajemen secara umum tidak jauh berbeda antara satu 

jenis perusahaan dengan perusahaan lainnya. Menurut Siagian (2001:26), 

langkah-langkah tersebut adalah: 

 Langkah pertama yaitu melakukan penentuan cakupan audit yang mana 

audit dapat mencakup seluruh segi operasional perusahaan ataupun hanya pada 

bidang fungsional tertentu, hal ini tergantung pada persepsi dan interpretasi 

manajemen puncak tentang cakupan tersebut karena manajemen puncak yang 

mengambil tindakan korektif berdasarkan temuan dan saran tindak para pelaksana 

audit. Langkah kedua melakukan perencanaan kegiatan audit yaitu perencanaan 

audit mencakup pada penyusunan rencana aksi yang dipandang tepat. Rencana 

aksi yang dilakukan adalah identifikasi komponen perusahaan yang akan menjadi 

sumber data, jangka waktu pelaksanaan audit, pengorganisasian kegiatan audit, 

penentuan instrumen, pengumpulan data, dan teknik analisis yang akan 

digunakan. Selanjutnya langkah ketiga pengumpulan fakta, yaitu pemilihan teknik 

pengumpulan dan merupalan hal yang penting karena tidak ada suatu teknik 

pengumpulan data yang sama efektifnya untuk semua kegiatan audit. Dalam 

melakukan pengumpulan fakta ada beberapa teknik yang dapat digunakan antara 

lain adalah: 

a. Mempelajari dokumen resmi perusahaan tentang bidang fungsional 

atau komponen yang diaudit 
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b. Melakukan wawancara dengan manajemen dan para karyawan yang 

menangani bidang fungsional atau satuan kerja tertentu 

c. Menyusun dan menyebarluaskan kuisioner kepada pihak tertentu 

d. Melakukan survei langsung di lapangan 

 Langkah keempat yaitu analisis data. Dalam tahapan ini merupakan 

tahapan yang penting dan bersifat kritikal karena pemilihan teknik analisis data 

yang tepat akan menghasilkan informasi yang relevan, mutakhir, lengkap, dan 

dapat dipercaya. Penggunaan teknik yang tepat juga berarti bahwa dalam 

melakukan analisis data: 

a. Harus ada jaminan bahwa dalam proses analisis data tidak terjadi 

manipulasi atau rekayasa 

b. Informasi yang dihasilkan harus mengungkap berbagai alternatif yang 

mungkin ditempuh oleh manajemen puncak 

c. Terlihat dengan jelas keunggulan dan kelemahan setiap alternatif 

 Langkah yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Laporan kegiatan audit 

dapat dikatakan baik jika dalam laporan tersebut memuat resume kegiatan yang 

dilaksanakan, terdapat uraian cakupan kegiatan audit, terdapat uraian yang rinci 

tentang temuan-temuan dalam melaksanakan audit, pembahasan sistematik 

berbagai alternatif yang mungkin ditempuh dengan menunjukkan kelemahan dan 

kekurangan dari setiap alternatif, laporan bersifat faktual dan obyektif. Sedangkan 

menurut Supriyono (1990:130), butir-butir isi laporan audit manajemen terdiri 

dari: 

a. Tujuan pemeriksaan 
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b. Lingkup pemeriksaan 

c. Hasil-hasil temuan pemeriksaan 

d. Pendapat pemeriksa, jika diperlukan 

e. Kesimpulan dan rekomendasi pemeriksaan untuk peningkatan prestasi 

 

2.2.6 Kriteria Evaluasi Audit Manajemen 

 Dalam mengevaluasi semua kegiatan perusahaan sebaiknya menggunakan 

empat kriteria sebagai alat pemeriksaan seperti yang dijelaskan di dalam buku 

Hamilton (1984:22), yaitu: 

Pendirian formal yang obyektif. Dalam hal ini akan dilakukan analisa tingkat 

kepercayaan perusahaan secara obyektif. 

Peninjauan kembali proses perencanaan. Proses perencanaan yang dimaksud 

termasuk bentuk atau siasat, prosedur, urut-urutan dan prioritas yang telah 

ditentukan untuk memenuhi fungsi manajemen dan kegiatan perusahaan yang 

obyektif. 

Mengevaluasi proses organisasi. Dalam hal ini akan ditentukan apakah 

organisasi perusahaan mengadakan suatu ketentuan dengan semua tingkat tujuan 

yang ada pada perusahaan. 

Menganalisa proses pengawasan. Proses ini akan menolong dalam menjamin 

kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 

perencanaannya. 

 

2.2.7 Audit Objektif Dalam Audit Manajemen 
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 Dalam menilai seberapa tingkat efektifitas manajemen di sebuah 

perusahaan, maka dapat dinilai dengan menggunakan diaudit objektif yang mana 

di dalam audit manajemen mencakup tiga elemen (Setyawan, 1988:30), yaitu: 

Criteria. Kriteria merupakan norma atau standar yang menunjukkan bagaimana 

seharusnya individu dalam organisasi melakukan aktivitas sebagai 

pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan. Kriteria juga dapat diartikan 

sebagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan dijadikan sebagai tolak 

ukur kinerja perusahaan, dapat berupa kebijakan yang telah ditetapkan manajemen 

perusahaan, kebijakan perusahaan, atau kebijakan pemerintah. Jika belum ada, 

maka yang digunakan adalah standar audit, yaitu: 

a. Tercapainya program yang telah ditetapkan di awal periode untuk 

dibandingkan dengan kondisi yang ada. 

b. Ketaatan perusahaan terhadap prosedur program-program kerjanya. 

Cause. Cause adalah 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. 

Effect. Effect adalah hasil pengukuran dan perbandingan antara cause dan  

criteria yaitu akibat dari tindakan yang menyimpang atau tidak menyimpang dari 

standar yang berlaku.  
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 I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA menjabarkan bagaimana kerangka 

kerja audit manajemen dalam sebuah bagan. 

Gambar 2.1 

Kerangka Kerja Audit Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Permasalahan Dalam Audit Manajemen 

 Beberapa permasalahan yang dapat diungkapkan dalam audit manajemen 

adalah berikut ini (Sylvia Veronica, 2007), antara lain diterapkannya sistem 

pengawasan manajemen yang tidak efektif, seperti pengawasan yang lemah, 

sistem informasi yang tidak memadai, kurangnya pengendalian internal baik 

akuntansi maupun administrasi. Lalu prosedur dan administrasi internal yang 

buruk yang ditunjukkan oleh catatan yang tidak layak dan sistem informasi yang 
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tidak dapat dipercaya. Selain itu juga adanya kekurangan dalam perencanaan, 

seperti kurang/ tidak adanya atau ketidaklayakan standar, kebijakan, dan prosedur 

baik dalam lingkup fungsional maupun operasional kegiatan perusahaan. 

 Lemahnya struktur organisasi dan pola penempatan personel, seperti 

penetapan tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas, kegiatan dan fungsi yang 

tidak perlu, pekerjaan yang saling tumpang tindih. Yang terakhir adalah 

kelemahan dalam pengolahan bahan dan fasilitas, seperti pemborosan dalam 

penggunaan bahan, tidak tersedianya bahan, terlalu banyak persediaan, persediaan 

yang tidak bergerak, serta persediaan yang usang. 

 

2.2.9 Perbedaaan Audit Manajemen dengan Audit Keuangan 

Tabel 2.1 

Aspek Audit Keuangan Audit Manajemen 

Tujuan Memperoleh keyakinan 

memadai bahwa laporan 

keuangan telah disajikan 

sesuai PABU 

Untuk mencapai perbaikan 

atas berbagai program, 

aktivitas dalam pengelolaan 

perusahaan yang masih 

memerlukan perbaikan 

Ruang Lingkup Data-data akuntansi dan 

proses pelaporan keuangan 

Meliputi keseluruhan fungsi 

manajemen dan unit-unit 

terkait di dalamnya 

Pelaksana Audit Auditor Independen (KAP) Auditor internal dan Auditor 

eksternal (KAP) 

Frekuensi Audit Satu kali dalam setahun dan 

reguler 

Sewaktu-waktu dan 

periodenya tidak tetap 

Orientasi Audit Audit dilakukan terhadap 

data-data keuangan yang 

bersifat historis 

Menekankan pada perbaikan 

yang akan dilakukan di 

masa yang akan datang 

Bentuk Laporan 

Audit 

Laporan Auditor 

Independen (berisi opini 

auditor independen) 

Laporan komprehensif, 

berisi temuan, kesimpulan, 

dan rekomendasi 

Pengguna 

Laporan 

Lebih banyak digunakan 

pihak eksternal 

Digunakan pihak internal 
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2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Untuk memperjelas pengertian mengenai manajemen sumber daya 

manusia, maka penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli. 

 Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Bambang Wahyudi (2002:1): 

 “Ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau 

mengembangkan, dan memelihara sumber daya manusia yang 

kompeten sedemikian rupa, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai 

dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi-pribadi yang 

bersangkutan.” 

 

 Definisi lain menurut Edwin B. Flippo dalam buku Bambang Wahyudi 

Manajemen Sumber Daya Manusia (2002:9): 

 “Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan 

dan pemisahaan sumber daya manusia ke suatu titik akhir dimana 

tujuan-tujuan perorangan, organisasi dan masyarakat.” 

 

Definisi dari manajemen sumber daya manusia menurut Mangkuprawira 

(2002:14) adalah: 

“Manajemen sumber daya manusia merupakan penerapan pendekatan 

sumber daya manusia dimana secara bersama-sama terdapat dua 

tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan untuk perusahaan dan untuk 

karyawan.” 

 

 Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses 

dalam mengelola sumber daya manusia yang ada sehingga dapat menjalankan 

tugasnya sesuai yang diharapkan oleh perusahaan yang nantinya dapat secara 

langsung berdampak pada tercapainya tujuan perusahaan. Selain itu juga dapat 

disimpulkan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu 
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perusahaan adalah adanya campur tangan manusia. Oleh karena itu, sumber daya 

manusia harus dikelola sebaik mungkin serta diarahkan sesuai dengan tujuan 

perusahaan agar tujuan tersebut dapat tercapai dan juga secara langsung juga 

berdampak pada kesejahteraan karyawannya. 

 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Dessler (1997:124) tanggungjawab manajemen sumber daya 

manusia agar efektif pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut: (1) Menempatkan 

orang yang benar pada pekerjaan yang tepat, (2) Memulai pegawai baru dalam 

organisasi (orientasi), (3) Melatih pegawai untuk jabatan yang bagi mereka masih 

baru, (4) Meningkatkan kinerja jabatan dari setiap orang, (5) Mendapatkan kerja 

sama kreatif dan mengembangkan hubungan kerja sama yang mulus, (6) 

Menginterpretasikan kebijakan dan prosedur organisasi, (7) Mengendalikan biaya 

pegawai, (8) Mengembangkan kemampuan dari setiap orang, (9) Menciptakan 

dan mempertahankan semangat kerja organisasi, (10) Melindungi kesehatan dan 

kondisi fisik pegawai. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

manajemen sumber daya manusia adalah berusaha untuk meningkatkan efektivitas 

perusahaan melalui kebijaksanaan, prosedur dan metode yang digunakan untuk 

mengelola orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Selain itu juga agar 

setiap petugas dalam suatu organisasi dapat bekerja sama dengan rekan lainnya 

untuk merealisasi tujuan dengan efektif dan efisien (Manullang, 1976:14). 
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2.3.3 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Di dalam Manajemen Sumber Daya Manusia terdapat beberapa fungsi 

yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Fungi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia itu antara lain: 

Fungsi Perencanaan. 

 Menurut Siagian (2001:76), berkaitan dengan proses estimasi yang 

dilakukan maka dalam melakukan perencanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: 

a. Faktor eksternal 

Faktor - faktor yang berpengaruh terhadap rencana sumber daya manusia 

adalah faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor pesaing, dan faktor sosio 

politik dan hukum. 

b. Faktor organisasional 

Faktor organisasional yang dimaksud adalah strategi perusahaan, 

kemampuan keuangan perusahaan, perkiraan tentang kemampuan pangsa 

pasar, kegiatan bisnis yang baru, dan tipe dan bentuk organisasi. 

c. Faktor ketenagakerjaan 

Faktor ketenagakerjaan yang dimaksud adalah adanya karyawan yang 

memasuki masa purna bakti, adanya karyawan yang berhenti atas kemauan 

sendiri, adanya karyawan yang cuti panjang, terjadinya pemutusan 

hubungan kerja, dan adanya karyawan yang meninggal dunia. 

 Desseler (1997:128) menyatakan bahwa dalam membuat perencanaan 

tenaga kerja mempertimbangkan faktor perputaran yang dihitungkan (sebagai 
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akibat dari pengunduran diri atas pemutusan hubungan kerja), mutu dan sifat dari 

karyawan, keputusan untuk meningkatkan mutu produk atau jasa yang masuk ke 

dalam pasar baru, perubahan teknologi dan administratif, dan sumber daya yang 

tersedia untuk departemen yang bersangkutan 

 Menurut Dale Yoder dalam buku M. Manullang, perencanaan tenaga kerja 

dapat diberi tekanan dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Kuantitas dan kualitas tenaga kerja 

b. Tenaga kerja yang cukup dan tepat 

c. Penyediaan supply tenaga kerja yang cakap 

d. Memastikan penggunaan tenaga kerja yang efektif 

 Selanjutnya dikatakan bahwa sasaran perencanaan SDM adalah untuk 

memastikan bahwa organisasi mampu mendapatkan dan mempertahankan 

kuantitas dan kualitas SDM yang diperlukan dan mampu mengantisipasi masalah-

masalah yang muncul dari potensi kelebihan dan kekurangan SDM. 

 

Fungsi Rekruitmen Tenaga Kerja 

 Saluran penarikan internal yang dapat digunakan menurut Mangkuprawira 

(2002:96) adalah penempatan pekerja, inventarisasi keahlian, penawaran 

pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Metode rekruitmen dari luar mencakup 

dari lembaga pendidikan, iklan dan biro pencari kerja. 

 Menurut Handoko (2001:74), saluran rekruitmen yang digunakan adalah 

walk-on, rekomendasi dari karyawan, iklan, agen tenaga kerja, lembaga 
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pendidikan, organisasi karyawan, leasing, nepotisme, asosiasi profesional, 

operasi-operasi militer, dan open house. 

 Disamping itu sebelum rekruitmen tenaga kerja dilakukan oleh suatu 

perusahaan, maka ada dua faktor yang harus mendapat perhatian perusahaan agar 

penarikan tenagah kerja tersebut dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan 

baik. Kedua faktor tersebut adalah (Manullang, 2000:35) : 

a. Faktor intern organisasi 

Sejumlah faktor intern yang mendapat perhatian dalam rangka rekruitman, 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

 Kebijakan promosi 

 Kebijakan tentang kompensasi 

 Kebijaksanaan tentang status kepegawaian 

 Rencana sumber daya manusia 

b. Faktor ekstern organisasi 

Sebagai suatu subsistem maka perusahaan dengan berbagai kegiatannya 

termasuk penarikan tenaga kerja tidak boleh terlepas dari lingkungannya 

antara lain faktor-faktor lapangan kerja dan angkatan kerja yang tersedia di 

masyarakat. 

Demikian pula penarikan tenaga kerja tidak dapat terlepas dari patokan-

patokan yang tercantum pada UU tenaga kerja, antara lain tidak boleh 

penarikan tenaga kerja harus ditujukan pada segolongan penduduk saja, 

jadi diskriminasi tidak boleh dilaksanakan, dalam hal ini mengisi 

lowongan lerja pada perusahaan. Dengan demikian jelas bahwa faktor 
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ekstern organisasi merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan, 

melainkan harus menjadi salah satu faktor penentu dalam penarikan tenaga 

kerja oleh perusahaan. 

 

Fungsi Penyeleksian 

 Proses seleksi merupakan proses yang dimulai setelah pelamar yang 

memenuhi syarat didapatkan melalui proses rekruitmen. Proses seleksi merupakan 

proses memilih atau menentukan individu-individu yang berkualifikasi untuk 

mengisi posisi-posisi dalam perusahaan dan diperlukan pertimbangan yang 

obyektif dalam memilih pelamar terbaik untuk mengisi suatu posisi tertentu. 

 Menurut Manallung (2000:98) disebutkan beberapa kualifikasi-kualifikasi 

yang menjadi dasar dalam seleksi pegawai, antara lain: 

a. Keahlian 

Keahlian merupakan salah satu kualifikasi yang utama yang menjadi dasar 

dalam proses seleksi. Dalam jabatan-jabatan yang tidak memerlukan 

keahlian tertentu, kualifikasi keahlian itu dapat diabaikan. Keahlian itu 

dapat digolongkan ke dalam tiga macam yaitu: 

 Technical skill 

 Human skill 

 Conceptual skill 

b. Pengalaman 

Pengalaman dapat menunjukkan apa yang dapat dikerjakan oleh calon 

pegawai pada saat dia melamar. Pada umumnya perusahaan-perusahaan 
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lebih condong memilih tenaga kerja yang berpengalaman. Tetapi 

pengalaman saja tidak dapat digunakan menentukan kemampuan 

seseorang pelamar dalam menyelesaikan tugas dengan baik. 

c. Umur 

Kualifikasi umur dalam proses seleksi pegawai banyak pula mendapatkan 

perhatian. Umumnya perusahaan-perusahaan tidak begitu saja menerima 

calon yang berusia muda maupun mereka yang mempunyai usia lanjut. 

Meskipun mereka ini umumnya sudah mempunyai pengalaman. 

Pengalaman ini mempunyai hubungan yang erat dengan umur. 

Karena hal-hal tersebut diatas maka dalam seleksi ada baiknya ditekankan 

kepada calon-calon yang berumur sedang. Ditinjau dari sudut ilmiah, 

maka dikatakan bahwa salah satu sumber tenaga kerja yang baik adalah 

akademi, perguruan tinggi dan universitas. 

d. Jenis kelamin 

Jenis kelamin sering pula diperhatikan sebagai dasar dalam mengadakan 

seleksi, terlebih untuk jabatan tertentu. 

e. Pendidikan 

Pendidikan sering digandengkan dengan latihan, umumnya dianggap dapat 

menunjukkan kesanggupan dari pelamar. Dengan demikian misalnya di 

negara-negara yang sudah maju, pendidikan universitas sering merupakan 

salah satu kualifikasi dari seseorang calon yang akan memangku jabatan 

manajer. 

f. Keadaaan fisik 
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Untuk jabatan-jabatan tertentu, keadaan fisik calon hatus mendapatkan 

perhatian. Jabatan yang memerlukan tenaga yang kuat sudah tentu tidak 

boleh mengabaikan keadaan fisik pelamar yang akan memegag jabatan 

tersebut, seharusnya badannya kokoh dan kuat. Begitu juga sebaliknya. 

g. Tampang 

Dengan tampang atau appearance dimaksud keseluruhan diri orang 

sebagai tampak pada orang lain. Dalam jabatan-jabatan tertentu, tampang 

itu juga merupakan salah satu kualifikasi yang menentukan berhasil 

tidaknya seseorang dalam melaksanakan tugasnya. 

h. Bakat 

Bakat mulai memainkan perannya sebagai salah satu kualifikasi yang 

menentukan dalam proses pemilihan calon pekerja. Bakat ada dua macam, 

ada bakat yang tersembunyi disamping adanya bakat yang nyata. 

 

Fungsi Pengorientasian 

 Orientasi merupakan proses untuk memperkenalkan karyawan baru 

dengan perusahaan. Materi yang disajikan dalam program orientasi meliputi 

perihal organisasi sebagai keseluruhan, berbagai bentuk imbalan yang akan 

diterima karyawan, perkenalan kepada berbagai pihak, dan uraian mengenai tugas 

pekerjaan seseorang. Program orientasi ini diberikan akan beragam, ditinjau dari 

jenisnya maupun lamanya orientasi.  Hal tersebut tergantung pada derajat 

kompleksitas jenis pekerjaan dan kualifikasi karyawan. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari program orientasi adalah pengurangan kecemasan karyawan baru 
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sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik. 

Penempatan merupakan penugasan seseorang pada jabatan tertentu dalam 

perusahaan yang berlaku bagi karyawan baru maupun karyawan lama. 

 

Fungsi Pelatihan dan Pengembangan 

 Pelatihan dan pengembangan merupakan investasi yang penting dalam 

perusahaan. Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan 

keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Pengembangan 

lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan perusahaan jangka panjang 

(Mangkuprawira, 2002:181) 

 Tujuan program pelatihan dan pengembangan karyawan menurut 

Mangkunegara (2001:45) adalah: 

a. Meningkatkan produktifitas kerja 

b. Meningkatkan kualitas kerja 

c. Meningkatkan ketepatan perencanaan sumber daya manusia 

d. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja 

e. Meningkatkan rangsangan agar karyawan mampu berprestasi secara 

maksimal 

f. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja 

g. Menghindarkan keusangan 

h. Meningkatkan perkembangan karyawan  

 



33 

 

Fungsi Penilaian Prestasi Kerja 

 Penilaian prestasi kerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan 

dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Penilaian prestasi kerja dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode penilaian berorientasi masa lalu, 

sehingga perusahaan dapat mengetahui prestasi para karyawan di masa lampau. 

Namun tidak hanya itu saja, penilaian prestasi kerja sekaligus juga dapat 

mengidentifikasi potensi mereka untuk melakukan tugas lain atau tugas baru di 

masa depan. 

 Menurut Dessler (1997:2), definisi penilaian kinerja sebagai prosedur yang 

meliputi: 

a. Penetapan standar kerja 

b. Penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar-standar 

ini 

c. Memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang 

tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja 

lebih baik lagi. 

 

 Fungi Penilaian Prestasi Kerja yang disebutkan oleh Handoko (2001:135) 

antara lain: 

a. Perbaikan prestasi kerja 

b. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

c. Keputusan-keputusan penempatan 

d. Kebutuhan-kebutuhan pelatihan 
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e. Perencanaan dan pengembangan karir 

f. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing 

g. Ketidakakuratan informasional 

h. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 

i. Kesempatan kerja yang adil 

j. Tantangan-tantangan eksternal 

 

Fungsi Perecanaan Dan Pengembangan Karir 

 Perencanaan karir merupakan proses dimana seseorang menyeleksi tujuan 

karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan pengembangan 

karir meliputi perbaikan-perbaikan personal yang dilakukan untuk mencapai 

rencana dan tujuan karirnya. Program karir yang efektif harus bersifat luwes, 

proaktif dan mempertimbangkan persepsi dan keinginan karyawan. Apa yang 

pekerja harapkan dari program karir dikembangkan oleh Departemen SDM sesuai 

dengan ragam faktor usia, jenis kelamin, kedudukan dan faktor-faktor lainnya. 

Peran perusahaan dalam hal ini adalah dengan memberikan pendidikan karir, 

informasi perencanaan karir dan bimbingan karir. Perencanaan dan 

pengembangan karir harus melibatkan tiga pihak, yaitu karyawan yang 

bersangkutan, atasan langsungnya dan manajemen sumber daya manusia. 

 Manfaat yang dapat diperoleh apabila departemen sumber daya manusia 

terlibat dalam perencanaan karir karyawan (Handoko, 2001:127), yaitu: 

a. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan 

b. Menurunkan perputaran karyawan 
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c. Mengungkap potensi karyawan 

d. Mendorong pertumbuhan 

e. Mengurangi penimbunan 

f. Memuaskan kebutuhan karyawan 

g. Membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui 

 

Fungsi Manajemen Sistem Imbalan 

 Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas 

jasa untuk kerja mereka. Program kompensasi penting bagi perusahaan karena 

mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya 

manusianya. Kompensasi penting bagi karyawan karena besarnya kompensasi 

mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, 

keluarga dan masyarakat. Sistem imbalan dapat berupa intrimik dan ekstrimik 

(Siagian, 2001:104). Penghargaan yang bersifat ekstrimik terdiri dari tiga bentuk, 

yaitu imbalan finansial langsung, imbalan finansial tidak langsung, dan imbalan 

yang bukan finansial. 

 Menurut Siagian (1997:101) dalam bukunya menyebutkan hal-hal yang 

harus diterapkan sebagai dasar dalam sistem imbalan adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh fungsi manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya 

yang efektif dalam mencari, mempertahankan tenaga kerja yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, persepsi, sikap, dan perilaku yang sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi dimana mereka berkarya. 
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2. Filsafat kekayaan yang dianut oleh kalangan yang makin luas bahkan 

berkarya bukan lagi sekedar mencari nafkah melainkan sebagai cermin 

keinginan seseorang untuk mempertahankan harkat dan martabatnya 

sebagai insan yang terhormat. 

3. Karyawan yang produktif adalah mereka yang berbahagia di tempat 

kerjanya. 

  

Fungsi Pemeliharaan Hubungan Dengan Karyawan 

 Pemeliharaan hubungan dengan karyawan merupakan hal yang penting. 

Penghargaan dan pengakuan terhadap karyawan oleh perusahaan kana 

memelihara hubungan yang serasi antara karyawan dengan perusahaan. 

Perusahaan dapat memelihara hubungan ini dengan berbagai cara, yaitu 

memelihara hubungan yang terbuka dengan menggunakan semua jalur yang 

tersedia dalam perusahaan, dan menyediakan jasa konseling bagi karyawan yang 

mengalami permasalahan. Jalur komunikasi yang dimanfaatkan antara lain 

melalui leaflet, majalah, papan pengumuman maupun melalui serikat pekerja. 

Konseling merupakan pembahasan masalah dengan seorang karyawan agar 

karyawan dapat menangani permasalahan dengan lebih baik. Konseling dapat 

dilakukan oleh tenaga profesional maupun yang tidak, bersifat rahasia, dan dapat 

berupa asalah yang bersumber dari pekerjaan atau di luar perusahaan. 

 

Fungsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
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 Pemutusan hubungan kerja merupakan keputusan yang datangnya dapat 

dari karyawan dan dari dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena faktor 

kedisiplinan, ekonomi, bisnis, atau personal. Pensiun juga merupakan salah satu 

bentuk dari PHK. Menurut Mangkuprawira (2002:171), PHK terdiri dari dua 

macam yaitu: 

a. PHK Sementara, terdiri dari: 

 Sementara tidak bekerja, alasannya dapat berupa motif kesehatan, 

keluarga, melanjutkan pendidikan, rekreasi, dan sebagainya. 

 Pemberhentian sementara, terjadi karena morif internal perusahaan 

seperti alasan ekonomi dan bisnis. 

b. PHK Tetap, terdiri dari: 

 Atrisi atau pemberhentian tetap merupakan perpisahan seseorang 

dari perusahaan secara tetap karena mengundurkan diri, pensiun 

atau meninggal. 

 Terminasi merupakan perpisahan permanen perusahaan karena 

alasan tertentu, seperti faktor ekonomi dan kedisiplinan. 

 

2.4 Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.4.1 Pengertian Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Siagian (1997:68) mendefinisikan audit manajemen sumber daya manusia 

sebagai berikut: 

“Seluruh upaya penelitian yang dilakukan terhadap aktivitas 

manajemen sumber daya manusia untuk mencari, menemukan, dan 

mengevaluasi fakta tentang sejauh mana manajemen berhasil 
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memberikan dukungan kepada berbagai satuan kerja pelaksana tugas 

pokok perusahaan.” 

  

 Sedangkan menurut Bohlander yang dikutip oleh Tunggal (2000:189) 

dalam bukunya mendefinisikan audit manajemen sumber daya manusia sebagai 

suatu metode untuk memastikan potensial sumber daya manusia dari organisasi 

dipenuhi. 

 Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit manajemen 

sumber daya manusia memberikan peluang untuk dapat menilai efektifitas fungsi 

sumber daya manusia, dan membantu meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan 

produktifitas perusahaan secara keseluruhan jika penyelenggaraan manajemen 

sumber daya manusia berhasil dilakukan. Selain itu juga memastikan ketaatan 

terhadap hukum kebijakan, peraturan, dan prosedur. Menetepkan pedoman untuk 

menentukan standar dan memperbaiki mutu dari staf sumber daya manusia. 

Disamping itu juga dapat digunakan untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari 

berbagai fungsi sumber daya manusia serta yang terakhir memfokuskan staf 

sumber daya manusia pada masalah-masalah yang penting. 

 

2.4.2 Tujuan Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Siagian (2001:28), pencapaian tujuan fungsional di bidang 

sumber daya manusia ialah keseluruhan langkah dan prosedur yang harus 

ditempuh oleh satuan kerja yang mengola sumber daya manusia dalam organisasi 

sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi 

mampu memberikan kontribusinya yang maksimal. 
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 Berbagai langkah dan prosedur tersebut biasanya terdiri dari perencanaan 

ketenagakerjaan, rekruitmen, seleksi, penempatan, pengupakan dan penggajian, 

pembinaan karir, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan hubungan kerja hingga 

pemberhentian, baik dalam pemutusan hubungan kerja maupun pemensiunan. 

 

2.4.3 Manfaat Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Tunggal (2000:81), manfaat audit manajemen sumber daya 

manusia meliputi: 

Mengidentifikasi. Mengidentifikasi kontribusi bagian sumber daya manusia 

terhadap perusahaan. 

Memperbaiki. Memperbaiki citra profesional dari bagian sumber daya manusia. 

Mendorong. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar 

antara anggota bagian sumber daya manusia. 

Mengklarifikasi. Mengklarifikasi kewajiban dan tanggungjawab bagian sumber 

daya manusia. 

Menstimulir. Menstimulir keseragaman kebijakan dan praktek personal. 

Menemukan. Menemukan masalah personal yang kritikal. 

Meyakinkan. Meyakinkan bahwa terdapat ketetapan waktu menaati kebutuhan-

kebutuhan legal. 

Mengurangi. Mengurangi biaya sumber daya manusia melalui prosedur personal 

yang lebih efektif. 

Menciptakan. Menciptakan peningkatan akseptasi terhadap perubahan yang 

dibutuhkan dalam bagian personal. 
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Meninjau. Memerlukan suatu peninjauan yang menyeluruh terhadap sistem 

informasi bagian. 

 Dari tujuan dan manfaat audit manajemen sumber daya manusia tersebut, 

dapat diketahui bahwa suatu audit manajemen sumber daya manusia harus 

komprehensif, yang berarti harus mencakup (Siagian, 2001: 375): 

Sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Di dalam audit 

manajemen harus memuat sistem informasi manajemen sumber daya manusia 

yang memberikan kejelasan tentang perkiraan permintaan dan penawaran tenaga 

kerja, inventarisasi pengetahuan dan ketrampilan 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. 

Pengadaan tenaga kerja dan pengembangannya. Pengadaan tersebut yang 

meliputi berbagai aspek seperti sumber-sumber rekruitmen, tenaga baru yang 

terjaring, jumlah lamaran, prosedur seleksi yang digunakan, perbandingan antara 

pelamar dan yang diterima, program pengenalan yang diselenggarakan, kegiatan 

pelatihan termasuk jenis dan prosedurnya, hasil pelatihan, data promosi internal 

dan eksternal, program perencanaan karir dan upaya pengembangan sumber daya 

manusia. 

Pengawasan dan penilaian organisasi di bidang sumber daya manusia. 

Pengawasan tersebut tentang apa yang dilakukan oleh organisasi dalam 

mengawasi dan menilai berbagai kegiatan manajemen sumber daya manusia 

seperti: standar dan takaran prestasi kerja, tekhnik pengukuran prestasi kerja yang 
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digunakan, bentuk-bentuk komunikasi, prosedur pengenaan sanksi, prosedur 

memperkenalkan dan mewujudkan 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. 

 

2.4.4 Karakteristik Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Sylvia Veronica (2007), di dalam bukunya disebutkan beberapa 

karakteristik audit manajemen fungsi sumber daya manusia adalah sebagai berikut 

ini: 

1. Seluruh kegiatan audit manajemen fungsi sumber daya manusia dalam 

suatu perusahaan diarahkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan 

ekonomisasi perusahaan secara keseluruhan. 

2. Manajemen puncak sebagai pihak yang menentukan cakupan audit harus 

menentukan dari awal apakah audit manajemen fungsi sumber daya 

manusia mencakup seluruh perusahaan atau hanya komponen-komponen 

tertentu di dalamnya, misalnya komponen yang dianggap sedang 

bermasalah atau yang memerlukan perbaikan kinerja. 

3. Setiap manajer dalam semua bidang sebenarnya adalah manajer sumber 

daya manusia karena setiap manajer memimpin orang-orang maka sangat 

penting untuk melibatkan manajer sebagai sasaran audit. Hal ini 

diperlukan, antara lain untuk meneliti sampai sejauh mana manajer mampu 
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menerapkan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen sumber 

daya manusia dalam bidang yang dipimpinnya. 

4. Hasil audit manajemen fungsi sumber daya manusia akan dimanfaatkan 

oleh banyak pihak seperti manajemen puncak, para manajer bidang 

fungsional, manajer di fungsi sumber daya manusia, para supervisor, dan 

bahkan dapat dimanfaatkan oleh semua pelaksana kegiatan teknis dan 

operasional di perusahaan. 

 

2.4.5 Ruang Lingkup Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Werther & Davis (1996:561) di dalam buku Pratiwi (2003), 

ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia terdiri dari: 

1. Keterkaitan dengan strategi perusahaan. 

Audit sumber daya manusia dikaitkan dengan strategi perusahaan karena 

seluruh kegiatan sumber daya manusia harus mendukung pelaksanaan 

strategi perusahaan, baik yang bersifat induk, dasar, dan terutama 

operasional. 

2. Penyelenggaraan semua fungsi manajemen sumber daya manusia. 

3. Ketaatan manajemen pada berbagai ketentuan normatif, termasuk 

keputusan yang dibuatnya sendiri (audit ketaatan manajerial). 

Setiap perusahaan memiliki kebijakan atas peraturan yang ditetapkan 

sendiri selain dari peraturan-peraturan dari pemerintah yang harus ditaati 

dalam menjalankan perusahaan. 

4. Kepuasan tenaga kerja perusahaan. 
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Tenaga kerja yang produktif adalah mereka yang merasa menjadi bagian 

dalam pekerjaannya. 

 

2.4.6 Pendekatan Dalam Pelaksanaan Audit Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

 Menurut Siagian (1997:114) terdapat lima pendekatan di dalam 

melaksanakan audit manajemen sumber daya manusia, yaitu: 

Pendekatan komparatif. Dalam pendekatan komparatif audit dilakukan dengan 

melakukan perbandingan (benchmarking). Perbandingan dalam hal ini bisa 

bersifat eksternal maupun internal. Pendekatan bersifat eksternal apabila 

perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Sebaliknya 

perbandingan bersifat internal apabila yang dibandingkan adalah satuan kerja 

tertentu dibandingkan dengan satuan kerja lain dalam perusahaan yang sama. 

Pemanfaatan informasi pakar. Para pelaksana audit manajemen sumber daya 

manusia dapat juga menggunakan informasi dari para ahli, seperti tengah spesialis 

di perusahaan konsultan. 

Pendekatan statistikal. Pendekatan ini meneliti berbagai dokumen tentang 

fungsi-fungsi yang diaudit dan sepanjang memungkinkan ditransformasikan 

dalam bentuk angka-angka statistik dan ditabulasikan. 

Informasi ketaatan. Manajemen harus taat bukan hanya kepada ketentuan 

perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga kepada berbagai 

kebijaksanaan tentang manajemen sumber daya manusia yang ditetapkannya 

sendiri. 
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Pendekatan manajemen berdasarkan sasaran (MBO). Manajemen 

berdasarkan saasaran (MBO) merupakan salah satu bentuk gaya manajerial dalam 

melibatkan para organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Sasaran 

berbagai satuan kerja diangkat dari tujuan dan sasaran organisasi. Audit 

dimaksudkan untuk menggali informasi apakah gaya itu diterapkan atau tidak dan 

apa hasilnya. 

 

2.5 Konsep Dasar Efektivitas 

 Efektivitas merupakan salah satu aspek penilaian untuk menilai prestasi 

kinerja dari operasional perusahaan. Menurut Tunggal (2003:12), definisi 

efektivitas adalah penentuan apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan telah 

tercapai. 

 Johny Setiawan (1988: 56) menyatakan bahwa efektivitas berhubungan 

dengan hasil guna yang berkaitan dengan hasil operasi, efektivitas ini dianggap 

sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi (sampai seberapa jauh suatu 

organisasi dapat dinyatakan berhasil) di dalam usahanya untuk mencapai apa yang 

menjadi tujuan organisasi tersebut. 

 Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektif didefinisikan 

sebagai suatu keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai apa tujuan 

organisasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi yang efektif 

apabila keluarannya dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap 

pencapaian tujuan organisasi (Supriyono, 1990: 9).  
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2.5.1 Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Handoko (1994: 25) manajemen sumber daya manusia sering 

dipandang tidak vital untuk organisasi, karena ketidakmampuannya 

memperagakan efektivitasnya. Hal ini berarti departemen sumber daya manusia 

gagal untuk menunjukkan apa yang dilakukannya, terutama seberapa banyak 

kontribusinya dan peranannya dalam pencapaian tujuan-tujuan strategik 

organisasi. Menyadari hal ini, para manajer sumber daya manusia mulai tergerak 

untuk menyajikan efektivitas kerja mereka dengan cara membandingkan biaya 

dan manfaat berbagai kegiatan. Jadi efektivitas manajemen sumber daya manusia 

diukur dengan penentuan kriteria dan manfaat yang tepat dan relevan. Sehingga 

pelaksanaan fungsi sumber daya manusia dapat dikatakan efektif apabila telah 

dijalankan sesuai dengan kriteria yang ada. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang melakukan pengamatan secara mendalam untuk memberikan 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang sub departemen sumber 

daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan keadaan dalam 

pengelolaan sumber daya manusia yang sedang berlangsung pada saat penelitian 

dilakukan. 

 Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan 

penyelidikan secara lebih mendalam mengenai subyek tertentu untuk memberikan 

gambaran yang lengkap mengenai subyek tertentu. Penelitian dengan studi kasus 

dapat menghasilkan hasil akhir yang berbeda meskipun penelitian yang dilakukan 

memiliki topik yang sama. 

 

3.2 Sumber Data 

 Untuk menunjang terlaksananya kegiatan penelitian dan untuk kelancaran 

penulis menyusun skripsi ini diperlukan berbagai data. Data-data yang digunakan 

dalam penelitian ini berasal dari: 

Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang secara khusus dikumpulkan 

peneliti dari sumber asli untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yang 
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diambil pada penelitian ini adalah data yang berupa opini subjek penelitian secara 

individual dengan metode survey, yaitu dengan mengajukan pertanyaan tertulis 

melalui kuisioner yang dibagikan secara langsung kepada responden, wawancara 

dan data yang diperoleh dari perusahaan. Data yang diperoleh dari perusahaan 

merupakan data yang tidak bersifat rahasia dan memungkinkan untuk 

dipublikasikan secara umum. 

Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui perantara. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi telaah 

literatur untuk membentuk landasan teori, penelitian terdahulu atau dari teori yang 

ada untuk mengukur kriteria-kriteria penelitian, bukti, catatan, dokumen atau 

arsip-arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.. Data sekunder 

diperoleh dari buku-buku, internet, dan literatur terkait lainnya. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Agar hasil penelitian ini dapat akurat, maka diperlukan berbagai data yang 

digunakan untuk menunjang penelitian ini. Metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya secara 

langsung kepada subyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk data yang tidak 

diperoleh secara tertulis dari pihak perusahaan. Informasi yang dapat diperoleh 
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melalui wawancara dapat secara detail menyangkut pengelolaan fungsi sumber 

daya manusia. 

Observasi 

Metode observasi yang dilakukan merupakan observasi secara langsung terhadap 

hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Metode ini dilakukan agar data yang dikumpulkan lebih akurat dan berusaha 

mengerti obyek yang diamati lebih dalam. 

Kuisioner 

Kuisioner merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat di dalam 

studi kasus tersebut. 

Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan melihat, mencatat atau mengopi 

data-data yang ada di perusahaan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 Analisis dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan 

kriteria (criteria), penyebab (cause), dan akibat (effect) (Setyawan, 1986:12): 

Kriteria (criteria) 

Kriteria adalah norma atau standar yang menunjukkan bagaimana seharusnya para 

individu dalam suatu organisasi melaksanakan aktivitas sebagai 

pertanggungjawaban atas wewenang yang dilimpahkan. Jadi apa yang tertulis 

dalam kriteria yang seharusnya dilaksanakan oleh para individu yang memikul 
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tanggung jawab dan kriteria ini akan dipergunakan oleh pemeriksa untuk 

mengukur kinerja para individu yang bertanggung jawab. 

Penyebab (cause) 

Penyebab adalah tindakan aktivitas aktual yang dilakukan para individu dalam 

organisasi. Penyebab sendiri dapat bersifat positif, yaitu yang bersifat ekonomis, 

efektif dan efisien maupun yang bersifat negatif, yaitu yang bersifat pemborosan, 

unefektif dan unefisien. 

Akibat (effect) 

Akibat adalah hasil pengukuran dan perbandingan antara penyebab dengan 

kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Apabila kriteria yang 

ditemukan telah dilaksanakan maka fungsi tersebut dinyatakan efektif dan apabila 

kriteria yang ditetapkan tidak dapat tercapai maka belum efektif. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 PT. Bogasari Surabaya didirikan secara Notariat pada tanggal 7 Agustus 

1970, dan mulai membangun fasilitas pabrik penggilingan yang pertama, di 

Tanjung Priok Jakarta. Pada tanggal 29 November 1971 Pabrik Jakarta mulai 

beroperasi, dan membangun fasilitas pabrik penggilingan yang kedua, di Tanjung 

Perak Surabaya. Pabrik Surabaya mulai beroperasi pada tanggal 10 Juli 1972 yang 

diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Perlu diketahui bahwa pada kurun 

waktu 1960 - I970 Indonesia masih perlu mendapatkan bantuan dari Badan 

Pangan Dunia disebabkan banyaknya bencana alam dan bantuan tersebut berupa 

biji gandum dan bulgur. Seperti diketahui bahwa sebagian besar rakyat Indonesia 

belum dapat atau terbiasa makan gandum, sehingga bantuan tersebut tidak dapat 

sepenuhnya dimanfaatkan. Dari permasalahan tersebut timbul pemikiran tentang 

bagaimana dapat memanfaatkan gandum bantuan tersebut untuk digiling menjadi 

tepung terigu, karena pada saat itu Indonesia masih mengimpor tepung terigu. 

 Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah menawarkan kepada 

perusahaan Swasta Nasional untuk mendirikan Pabrik penggilingan gandum untuk 

tepung terigu yang bahan bakunya disanggupi akan disuplai oleh pemerintah. 

Maka pada tahun 1972 berdirilah pabrik yang diberi nama PT. Bogasari Flour 

Mills di 2 (dua) tempat yaitu di Jakarta dan Surabaya. Dan pada waktu yang sama 
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masuk Investor asing berasal dari Singapura untuk membuka pabrik penggilingan 

di Ujungpandang bernama PT. Prima. Dengan adanya tiga buah pabrik ini 

diharapkan mampu memenuhi konsumsi dalam negeri, tetapi dalam hal lain 

pemerintah juga mengatur daerah pemasaran tepung terigu di wilayah Indonesia 

meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara adalah wilayah yang 

dapat dimasuki oleh produksi dari PT. Bogasari Flour Mills dan Iainnya seperti 

Sulawesi, Maluku dan lrian Jaya oleh PT. Prima Ujungpandang, tetapi sarnpai 

dengan tahun 1980 PT. Prima tidak kuat bersaing sehingga pada saat itu juga 

dijual kepada PT. Bogasari, dan diberi nama PT. Berdikari Sari Utama. 

 PT. Bogasari Flour Mills mampu menghasilkan tepung terigu 9500 ton/ 

hari dan dihasilkan baik melalui pabrik di Jakarta dan Surabaya dengan 

mempergunakan 14 unit mesin terbagi 6 unit di Surabaya dan I unit di Jakarta. 

Tepung terigu yang dihasilkan oleh PT. Bogasari mendapat order dari pemerintah 

malalui BULOG hanya berupa ongkos giling gandum saja, tetapi tepung tersebut 

tetap disimpan oleh PT. Bogasari di gudangnya sesuai dengan jumlah yang 

diberikan oleh BULOG. Dan untuk pengambilan tepung tersebut telah diatur juga 

harus sepengetahuan dari BULOG dengan mengeluarkan Delivery Order (DO) 

pengambilan tepung tersebut. 

 PT. Bogasari Flour Mills Surabaya didirikan di wilayah Pelabuhan 

Tanjung Perak, di jalan Nilam Timur Surabaya, dengan maksud agar 

memudahkan untuk supply bahan baku yang masih diimpor dari luar negeri. 

Bahan baku tersebut diangkut mempergunakan Kapal Laut untuk menghemat 
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biaya. Pada awal dibukanya pabrik sampai sekarang mernpunyai luas areal 

Menempati area seluas ± 14 Ha. 

 Sejak dibukanya PT. Bogasari Flour Mills Surabaya mempekerjakan 420 

tenaga kerja yang kebanyakan diambil dari tenaga harian yang bekerja pada 

proyek pendirian pabrik itu sendiri dan baru mempunyai 2 buah mesin penggiling 

saja yang disebut Mill AB dan pada pengembangan pabrik tahap I pada tahun 

I979 ditambahkan 2 buah mesin penggiling lagi yaitu Mill CD, kemudian pada 

tahun 1984 diadakan perluasan, pabrik lagi dengan penambahan 2 buah mesin 

penggiling lagi yaitu Mill EF. Dan sampai sekarang sudah mempekerjakan tenaga 

kerja sebanyak ± 1200 orang, yang terdiri dari 1000 orang karyawan tetap, dan 

200 orang karyawan kontrak lepas. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan  

Visi. Visi Bogasari adalah menjadi industri pangan berbasis produk pertanian dan 

jasa terkait yang bertaraf dunia. Dengan kata lain menjadi perusahaan global 

penyedia makanan berkualitas (berbasis pertanian) dan produk serta jasa terkait. 

Misi. Misi perusahaan antara lain: 

a. Memproduksi, mendistribusi dan menjual pangan, bahan pangan serta 

pakan yang bermutu dan bernilai tambah berbasis produk pertanian, guna 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pelanggan, mitra usaha, 

masyarakat, karyawan dan pemegang saham. 
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b. Menyediakan/ menjual produk dan jasa terkait, antara lain kemasan, 

angkutan curah serta penyimpanan dan pengemasan biji-bijian (Grain 

Terminal). 

c. Memperkuat daya saing dengan cara menerapkan teknologi yang tepat, 

melakukan diversifikasi produk dan jasa, serta mengembangkan sumber 

daya manusia seutuhnya. 

d. Menyediakan produk dan jasa makanan (berbasis pertanian) bermerek 

yang berorientasi pasar dan pelanggan yang inovatif dan berkualitas tinggi. 

e. Memberikan kepuasan, memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi 

masyarakat; memberikan nilai (manfaat) optimal bagi pelanggan kami, 

pemilik modal, pekerja dan masyarakat pada umumnya. 

4.1.3 Bidang Usaha 

 Bogasari adalah produsen tepung terigu di Indonesia dengan kapasitas 

produksi sebesar 3,6 juta ton per tahun, terbesar di dunia dalam satu lokasi. 

Selama hampir tiga dekade, Bogasari telah melayani kebutuhan pangan 

masyarakat Indonesia dengan tiga merek tepung terigunya yang sudah dikenal 

luas yaitu Cakra Kembar, Kunci Biru dan Segitiga Biru. Ketiga jenis produk ini 

digunakan secara luas oleh industri mie, roti, biskuit; baik yang berskala besar dan 

kecil serta rumah tangga. Di samping itu, Bogasari juga menghasilkan produk 

sampingan (by product) berupa bran, pollard untuk koperasi dan industri 

makanan ternak, dan tepung industri untuk industri kayu lapis. 

 Selain dua pabrik tepung terigu, Bogasari juga memiliki tiga divisi lain: 

divisi Pasta, dan dua divisi penunjang, yaitu kemasan (dahulu disebut Divisi 
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Tekstil) dan Maritime. Pabrik Pasta didirikan pada Desember 1991 dengan 

kapasitas produksi 60.000 mt per tahun. Produk yang dihasilkan adalah “Long 

Pasta” dan “Short Pasta”, dan hampir 80% ditujukan untuk pasaran ekspor. 

 Sejak 1981 Bogasari telah merintis program kemitraan usaha dengan 

usaha kecil dan menengah. Kemitraan dijalin dengan para pengusaha kecil tekstil 

di Majalaya, Bandung, Jawa Barat dalam pembuatan kain blacu untuk bahan 

kantong terigu. Kemitraan bidang ini dikembangkan lebih lanjut pada tahn 1992 

dengan merangkul para pengusaha kecil konveksi di Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat untuk penjahitan kantong terigu. 

 Mulai tahun 1996 sayap kemitraan usaha Bogasari terus diperluas ke 

bidang lain yang masih memiliki keterkaitan usaha dengan Bogasari seperti usaha 

roti, mie dan sapi perah. Jumlah pengusaha kecil dan menengah serta koperasi 

yang menjalin kemitraan usaha dengan Bogasari mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. 

 Kemitraan usaha ini merupakan suatu wujud keberpihakan dan komitmen 

Bogasari untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan 

konsep tumbuh bersama. Berbagai program telah dilaksanakan untuk 

memberdayakan sector usaha ini seperti dapat terlihat dari data-data berikut ini :  

Program yang sudah berjalan: 

a. Pelatihan 

 Pelatihan Teknis Roti dan Mie 

 Pelatihan Manajemen 

 Pemagangan ke Pabrik-pabrik 
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b. Pengembangan Usaha (sudah disalurkan melalui beberapa paguyuban atau 

koperasi roti) 

 Kredit alat-alat roti 

 Kredit mobil roti 

c. Bantuan berupa dana talangan untuk pembelian sapi perah 

d. Network pasokan bahan baku seperti terigu, wheat pollard untuk 

komunitas usaha 

e. Konsultasi usaha 

 Pemasaran 

 Produksi 

 Peluang usaha baru 

 Permodalan 

 Bentuan teknis dan SDM 

 

 Pada bulan September 2003, Bogasari memperoleh sertifikat ISO 

9001:2000 dan sertifikasi HACCP untuk keamanan pangan dari SGS di tahun 

2002. Untuk standar keselamatan dan kesehatan kerja, Bogasari juga 

mendapatkan penghargaan OHSAS 18000 dari Sucofindo pada November 2004.  

 Sejak tgl 30 Juni 1995, Bogasari telah menjadi salah satu divisi dari PT 

Indofood Sukses Makmur. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

Struktur Organisasi 
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Deskripsi Jabatan 

Manager HR 

 Untuk menjamin kelancaran kegiatan administrasi pegawai dan terjaganya 

reliabilitas kinerja pegawai serta memastikan keamanan, kebersihan, dan 

keindahan lingkungan kerja tetap terpelihara. 

 Untuk memastikan tersedianya sistem yang handal – Administrasi 

kepegawaian. 

 Untuk memastikan tercapainya solusi yang tidak merugikan pegawai 

maupun perusahaan dan tetap dalam koridor kebijakan perusahaan – 

Permasalahan SDM dan kebijakan perusahaan. 

 Untuk memastikan terselenggaranya pelayanan yang optimal kepada user 

dan tercapainya kondisi gedung yang terawat – Pelayanan umum dan 

pemeliharaan gedung. 

 Untuk memastikan tercapainya kondisi pabrik yang aman dan tersedianya 

sistem dan alat-alat pencegahan keamanan yang berfungsi sebagaimana 

mestinya – Keamanan dan pencegahan kebakaran. 

 Untuk mencapai terbangunnya company image di wilayah sekitar pabrik – 

Membangun company image. 

 Untuk memastikan tersedianya SDM dengan kualitas dan kuantitas yang 

sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian sasaran unit kerja – Pembinaan 

SDM. 

 Untuk memastikan tersedianya pedoman kerja jangka pendek dan jangka 

panjang bagi unit kerja yang dipimpinnya – Rencana kerja dan anggaran.  
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Assistant Manager – Personnel Administration 

 Untuk memastikan seluruh kegiatan administrasi pegawai berjalan lancar, 

kapabilitas dan reliabilitas kinerja pegawia terjaga dan kebijakan serta 

peraturan perusahaan dapat terimplementasi dengan efektif. 

 Untuk memastikan tersedianya employee records yang selalu akurat, 

lengkap, aktual, dan sistematis – Employee records. 

 Untuk memastikan terpenuhinya persyaratan administrasi pengangkatan 

pegawai secara akurat dan tepat waktu – Administrasi legal/ official 

pegawai. 

 Untuk memastikan administrasi compensation & benefits dilaksanakan 

secara akurat, lengkap, aktual, dan terjaga kerahasiaannya sesuai dengan 

ketentuan perusahaan – Administrasi compensation & benefits. 

 Untuk memastikan proses administrasi data penggajian berlangsung sesuai 

prosedur, tepat waktu dan akurat – Penggajian. 

 Untuk memastikan tersedianya dat ayang akurat sebagai bahan untuk 

memproses kenaikan upah tahunan – Data kenaikan upah tahunan. 

 Untuk memastikan tercapainya hubungan yang harmonis antara 

manajemen dna pegawai – Industrial Relations. 

 Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi secara internal maupun 

eksternal perusahaan – Kegiatan sosial internal dan eksternal. 

 Serta mempunyai peran lainnya untuk menangani masalah pengadaan 

tenaga kerja harian lepas, asuransi kesehatan keluarga, pemberhentian 
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pegawai, analisis kesehatan, pembinaan sumber daya manusia, dan 

rencana kerja dan anggaran. 

 

Assistant Manager – General Affairs 

 Untuk memastikan terpeliharanya gedung dan taman, terpenuhinya jasa 

pelayanan yang mencakup kendaraan, kantin, dan alat kantor bagi seluruh 

karyawan dan tamu perusahaan serta menjamin kelancaran aktivitas 

operasional kantor. 

 Untuk memastikan tercapainya standar kualitas pelayanan umum yang 

telah ditetapkan dan terpenuhinya kebutuhan seluruh karyawan dan tamu 

perusahaan – General services. 

 Untuk memastikan tercapainya lingkungan perusahaan yang bersih, indah, 

aman, nyaman, dan tertib – Bulding maintenance & housekeeping. 

 Untuk memastikan tersedianya program kerja sub-departemen sebagai 

acuan bagi bawahan untuk dapat bekerja, dan petunjuk pelaksanaan kerja 

sebagai panduan bagi kontraktor – Perencanaan kerja sub departemen. 

 Untuk menjamin kesesuaian pembayaran dengan jadwal yang ditentukan, 

sehingga kelancaran pemanfaatan sarana tidak terganggu – Penyelesaian 

tagihan. 

 Untuk memastikan bahwa tamu-tamu mendapat layanan yang baik – 

Entertainment tamu perusahaan. 

 Untuk menjamin kelancaran operasional rumah tangga tersebut, sekaligus 

mencaqpai target cost eficiency – Peningkatan efisien dan efektifitas kerja. 
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 Untuk memastikan tersedianya SDM dengan kualitas dan kuantitas yang 

sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian sasaran unit kerja – Pembinaan 

sumber daya manusia. 

 Untuk memastikan tersedianya pedoman kerja jangka pendek dan jangka 

panjang bagi unit kerja yang dipimpinnya – Rencana kerja dan anggaran. 

 

Assistant Manager – Security & Fire Brigade 

 Untuk memastikan terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan 

terkendali. 

 Untuk memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban di kawasan pabrik 

– Keamanan dan Ketertiban. 

 Untuk memastikan tercapainya kenyamanan dan ketenangan kerja 

manajemen dan karyawan – Kenyamanan dan Ketenangan Kerja. 

 Untuk meningkatkan ketrampilan dan kesiagaan setiap karyawan guna 

berkoordinasi dalam pelaksanaan rescue dan evaluasi pada keadaan 

darurat – Pelatihan untuk safety & fire brigade. 

 Untuk menjamin tercapainya keselamatan kerja di lingkungan perusahaan 

– Safety. 

 Untuk memastikan kesiapan alat-alat safety dan PMK pada saat 

dibutuhkan – Pengadaan dan perawatan alat-alat safety & PMK 

 Untuk menyediakan informasi awal mengenai kasus-kasus yang terjadi di 

perusahaan guna ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang – Inverstigasi. 
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 Untuk memastikan tersedianya SDM dengan kualitas dan kuantitas yang 

sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian sasaran unit kerja – Pembinaan 

sumber daya manusia. 

 Untuk memastikan tersedianya pedoman kerja jangka pendek dan jangka 

panjang bagi unit kerja yang dipimpinnya – Rencana kerja dan anggaran. 

 

4.2 Gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan 

4.2.1 Aspek Kerja Karyawan 

 Prospek kerja bagi karyawan Perusahaan PT. Bogasari cukup baik, akan 

tetapi perusahaan harus terus menerus mengadakan pengembangan bagi para 

karyawannya, terutama para Supervisor sampai yang terendah karena merupakan 

tulang punggung bagi kesinambungan perusahaan di masa yang akan datang. 

Sesuai dengan ketentuan perusahaan tentang penerimaan tenaga kerja, perusahaan 

dapat mempertimbangkan penempatan/ penerimaan tenaga kerja berdasarkan 

formasi yang diperlukan dan akan diutamakan kepada pekerja harian yang telah 

bekerja pada PT. Bogasari, penerimaan tenaga kerja harus melalui seleksi, testing, 

interview setelah mengisi formulir yang telah disediakan oleh bagian personalia. 

Setelah calon tenaga kerja memenuhi hal-haI tersebut, maka bagian personalia 

akan mempertimbangkan untuk : 

a. Menerima calon tenaga kerja tersebut atau 

b. Menunggu untuk ditempatkan lebih lanjut sesuai dengan formasi yang ada. 

Dan apabila memang calon tenaga kerja tersebut dapat diterima, maka tenaga 

kerja tersebut dalam status pekerja dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, 
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hal ini dipertegas dalam surat pengangkatannya. Calon pekerja dapat diangkat 

menjadi pekerja tetap apabila : 

a. Telah menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. 

b. Perusahaan menilai pekerja yang bersangkutan sanggup melakukan 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dan dapat mematuhi sernua 

peraturan/ ketentuan serta data yang berlaku. 

c. Menunjukan loyalitas kepada perusahaan dan atasannya. Pekerja yang 

telah memenuhi persyaratan kerja dapat diangkat menjadi pekerja bulanan 

dengan memperoleh hak-hak dan kewajiban sebagai mana telah diatur 

dalam Surat keputusan perusahaan. Di sini perusahaan akan menetapkan 

jabatan serta pekerjaan selanjutnya untuk pekerja yang telah mengakhiri 

masa percobaan tersebut dengan cara mengeluarkan Surat Pengangkatan di 

mana di dalamnya dicantumkan: 

 Tanggal pengangkatan dan jabatan. 

 Besarnya upah pokok 

 Tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan Surat keputusan 

Direksi. 

 Pekerja bersangkutan wajib menanda tangani Surat Perjanjian kerja 

yang mengikat dengan pihak perusahaan. 

 Dalam pengadaan tenaga kerja harian Perusahaan membuat surat kontrak 

kerja seperti pada lampiran tentang surat kontrak kerja. 

 

4.2.2 Mutasi Jabatan dan Promosi 



63 

 

 Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka pengembangan 

organisasi, setiap perusahaan akan berusaha untuk memberikan kesempatan 

kepada karyawan yang memang betul-betul berprestasi dalam pekerjaan sehari-

hari akan di mutasikan atau dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi, 

ataupun apabila karyawan mempunyai kondisi yang jelek dapat juga di mutasikan 

ke jabatan yang setingkat dibawah atau lebih . Dalam hal ini PT. Bogasari juga 

memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mutasi jabatan atau promosi 

dengan memberikan beberapa ketentuan yang telah disepakati bersama seperti 

tertulis dibawah ini : 

1. Apabila kebutuhan Perusahaan menghendaki Pimpinan Perusahaan 

sewaktu-waktu dapat melakukan penindahan (mutasi ) pekerjaan ke bagian 

lain dilingkungan Perusahaan dengan Surat Pemberitahuan paling lambat 

48 jam sebelumnya. 

2. Pemindahan yang sifatnya bukan promosi tidak akan mendapat perubahan 

upah. 

3. Pekerja yang dipindahkan/ mutasi ke lain bagian karena Promosi diberikan 

kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerja selama tiga bulan. 

4. Setelah 3 (tiga) bulan, apabila Perusahaan menilai bahwa Pekerja tersebut 

dapat melaksanakan tugasnya di tempat yang baru, maka yang 

bersangkutan berhak rnemperoleh penyesuaian upah dan jabatan yang baru 

menurut penggolongannya. 
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5. Apabila Pekerja tersebut ternyata tidak sanggup melaksanakan tugasnya 

yang baru, maka pekerja yang bersangkutan dikembalikan pada bagian 

semula tanpa perubahan upah. 

6. Bagi Pekerja yang atas kemauan sendiri meminta untuk dipindahkan/ 

dimutasikan ke bagian lain yang menurut penggolongan upahnya lebih 

rendah maka padanya akan diberlakukan penggolongan upah dari bagian 

yang baru tersebut. 

7. Apabila pemindahan pekerja ke bagian lain bersifat jabatan, maka 

kepadanya diberlakukan penggolongan upah berdasarkan standar upah 

pada bagian baru di mana yang bersangkutan ditempatkan. 

8. Apabila dipandang perlu oleh Perusahaan dalam kepentingan Promosi atau 

mutasi jabatan, maka perusahaan akan mengirimkan pekerja belajar 

mengikuti latihan kerja (training course), baik di dalam Negeri maupun di 

luar Negeri kepada pekerja bagian-bagian tertentu. 

 Untuk mendapatkan karyawan yang layak di promosikan perusahaan 

mempunyai kebijaksanaan yang berdasarkan penilaian daripada karyawan 

seluruhnya untuk dinilai pada setiap pertengahan tahun yang diselenggarakan oleh 

Bagian Personalia dan hasilnya akan di inventaris untuk selanjutnya dipergunakan 

sebagai dasar untuk Promosi dan mutasi jabatan dan pelaksanaan penilaian 

tersebut ada yang langsung ditujukan kepada karyawan berupa daftar pertanyaan 

atau juga langsung oleh kepala bagian dengan cara melihat dari sikap pekerja 

sehari-hari dalam menghadapi pekerjaan tersebut. 

 



65 

 

4.3 Program Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Dalam penyususan program audit manajemen sumber daya manusia, 

penulis menyusunnya dengan melalui dua tahapan pelaksanaan, yaitu: 

1. Tahap Audit Pendahuluan 

Dengan melakukan tahapan audit pendahuluan ini maka diharapkan dapat 

memperoleh pemahaman dan informasi yang dibutuhkan untuk 

mendukung kesuksesan audit. Dengan kata lain, audit pendahuluan ini 

dapat menjadi sarana yang baik untuk mengetahui perusahaan yang akan 

di audit dan menganalisis karyawan serta sistemnya. Pada tahapan ini, 

audit pendahuluan dilakukan dengan cara menelaah struktur organisasi, 

melakukan wawancara dengan karyawan departemen SDM, memberikan 

kuisioner kepada karyawan perusahaan. 

2. Tahap Audit Mendalam 

Pada tahapan audit mendalam ini yang dilakukan adalah mengumpulkan 

data-data yang berhubungan dengan bagian yang di audit, melakukan 

wawancara lebih mendalam dengan manajer departemen sumber daya 

manusia serta melakukan observasi di lingkungan perusahaan. Setelah itu 

yang dapat dilakukan adalah menganalisis data-data yang telah 

dikumpulkan dengan membandingkan antara criteria dengan aktivitas 

aktual yang dilakukan oleh perusahaan di masing-masing fungsi atau 

bagian sumber daya manusia, lalu dapat kita simpulkan hasilnya apakah 

perusahaan telah melaksanakannya dengan efektif atau tidak. Kemudian 

dapat diakhiri dengan pemberian rekomendasi berdasarkan hasil tersebut. 
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4.4 Hasil Audit Manajemen Sumber Daya Manusia di Perusahaan 

4.4.1 Perencanaan Tenaga Kerja 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner ke karyawan perusahaan 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

 Criteria: 

1. Perusahaan mempunyai program perencanaan tenaga kerja untuk 

periode satu tahun ke depan (Susilo, 2002:113) 

2. Penyusunan perencanaan tenaga kerja memperhatikan aspek-aspek 

yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan di masa datang. 

3. Perusahaan mempunyai rencana stratejik atas pengembangan SDM 

(Susilo, 2007:197) 

4. Hasil perencanaan tenaga kerja digunakan sebagai dasar rekruitmen 

maupun perencanaan karir karyawan (Susilo, 2002:130) 

 

 Cause: 

 Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) telah membuat dan 

mendokumentasikan perencanaan tenaga kerja untuk jangka panjang 

maupun jangka pendek yang ditangani oleh kasi rekruitmen dan manager 

HR. Yang mana dalam pembuatan perencanaan tenaga kerja tersebut 

melibatkan manajer dan bagian lain yang berkepentingan, dengan cara 
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bagian lain yang membutuhkan tambahan tenaga kerja dapat mengajukan 

permintaan tenaga kerja yang kemudian akan diverifikasi oleh bagian 

Human Resourches (HR) sehingga perencanaan tenaga kerja tersebut dapat 

lebih mencakup kebutuhan perusahaan akan karyawan di masa yang akan 

datang. Selain itu perencanaan tenaga kerja ini berfungsi sebagai pedoman 

jumlah dan jabatan yang akan diisi dalam perekruitan tenaga kerja. 

Dalam membuat perencanaan tenaga kerja juga turut memperhatikan 

beberapa aspek yang mungkin akan berpengaruh terhadap kebutuhan 

karyawan di masa yang akan datang, seperti strategi perusahaan, kegiatan 

bisnis baru, pembukaan cabang baru, dsb. Contohnya adalah ketika 

perusahaan berencana akan membuat kantor cabang baru di kota lain, 

maka perusahaan harus dapat membuat perencanaan tenaga kerja yang 

nantinya pasti akan membutuhkan banyak karyawan baru untuk bekerja di 

kantor cabang baru tersebut. Selain itu juga di dalam perencanaan tenaga 

kerja memuat bagaimana me-manage dan me-mantain karyawan sehingga 

dapat bekerja dengan baik sesuai dengan job description sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai, seperti melakukan program pelatihan dan 

pengembangan karyawan, program penilaian prestasi kerja yang hasilnya 

akan berdampak pada tingkat keberhasilan individu itu sendiri di 

perusahaan (kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dll). 

Sehingga dengan adanya perencanaan tenaga kerja yang telah dibuat 

tersebut dapat mengkoordinir bagaimana strategi perusahaan yang 

berhubungan dengan karyawan akan dijalankan untuk satu tahun, selain itu 
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juga dengan adanya perencanaan tenaga kerja mampu mengantisipasi 

kemungkinan adanya kekosongan jabatan yang dapat terjadi apabila ada 

karyawan yang mengundurkan diri, meninggal dunia, pensiun, atau yang 

terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena berbagai alasan. 

 

Effect: 

Pelaksanaan program perencanaan tenaga kerja di perusahaan sudah 

dilakukan dengan efektif, telah sesuai dengan kriteria yang ada. Dengan 

adanya perencanaan tenaga kerja yang baik tentunya juga akan berdampak 

pada pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri. Program perencanaan 

tenaga kerja tersebut sudah mencakup kegiatan perusahaan yang 

menyangkut karyawan-karyawannya untuk jangka waktu minimal satu 

tahun ke depan. Seperti perencanaan pengembangan karyawan melalui 

perencanaan karir, perencanaan kemampuan karyawan melalui program 

pelatihan dan pengembangan, perencanaan karyawan akan pensiun melalui 

program pensiun, dsb. Sehingga dengan adanya perencanaan sumber daya 

manusia yang telah dibuat sedemikian rupa tersebut, dapat mempermudah 

perusahaan untuk melakukan strategi-strategi perusahaan lainnya. 

 

Rekomendasi: 

Perusahaan dapat mempertahankan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja 

yang telah baik tersebut karena dengan adanya perencanaan tenaga kerja 

jelas dapat membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan sumber 
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daya manusia. Selain itu juga dapat mempermudah perusahaan dalam 

merencanakan atau menjalankan strategi-strategi perusahaan lainnya 

sehingga membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

 

4.4.2 Pelaksanaan Program Rekruitmen 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner ke karyawan perusahaan 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

Criteria: 

1. Perusahaan mempunyai prosedur dalam melakukan perekrutan tenaga 

kerja. 

2. Perekrutan karyawan dilakukan berdasarkan perencanaan sumber daya 

manusia yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Perusahaan mempunyai kriteria untuk calon pelamar untuk setiap 

jenjang jabatan. 

 

Cause: 

Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) telah membuat dan 

mendokumentasikan prosedur dan kebijakan dalam proses rekruitmen 

karyawan sehingga ketika akan dan saat melakukan rekruitmen harus 

berpedoman kepada prosedur serta kebijakan tersebut. Pelaksanaan 
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rekruitmen ini juga berdasarkan atas perencanaan tenaga kerja yang telah 

dibuat sebelumnya, kecuali yang bersifat menggantikan karyawan yang 

mengundurkan diri. 

Proses rekruitmen ini tidak dilakukan secara periodik, hanya jika saat ada 

kekosongan jabatan atau memang membutuhkan tambahan tenaga kerja 

maka perusahaan akan melakukan proses rekruitmen. Pengumuman 

tentang pencarian karyawan baru ini dilakukan secara tertulis baik melalui 

internal maupun eksternal. Pencarian sumber daya manusia untuk calon 

karyawan melalui jalur internal dapat berupa iklan di koran, internet, 

pengumuman di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Sedangkan melalui 

jalur internal dapat berupa promosi atau mutasi karyawan yang telah 

bekerja di perusahaan atau bisa juga orang yang dipromosikan oleh pihak 

dalam. Tetapi perusahaan lebih mengutamakan karyawan dari dalam untuk 

mengisi kekosongan posisi sebelum merekrut karyawan baru dari luar 

hanya jika karyawan internal mempunyai kemampuan yang dibutuhkan 

untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. 

Selain itu perusahaan juga mempunyai kriteria atau syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh pelamar. Yang mana kriteria atau syarat-syarat 

tersebut berbeda untuk setiap bidang serta jenjang jabatan. 

 

Effect: 

Program rekruitmen tenaga kerja di perusahaan ini telah berjalan dengan 

efektif. Pelaksanaannya juga telah sesuai dengan perencanaan sumber daya 
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manusia yang telah disusun sebelumnya sehingga lebih memudahkan 

departemen sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya. Selain 

itu dengan adanya kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

pelamar dapat memudahkan karyawan departemen sumber daya manusia 

bagian seleksi dalam memilih pelamar-pelamar mana yang lolos karena 

telah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan yang selanjutnya akan 

dipanggil untuk melakukan wawancara. 

 

Rekomendasi: 

Pelaksanaan rekruitmen yang hanya dilakukan pada saat membutuhkan 

tenaga kerja sudah benar adanya dan dapat dipertahankan. Karena dengan 

memperhatikan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan sebelum 

melakukan program rekruitmen maka dapat mengurangi biaya yang tidak 

diperlukan akibat bertambahnya karyawan di perusahaan. 

 

4.4.3 Pelaksanaan Program Seleksi 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner ke karyawan perusahaan 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

Criteria: 



72 

 

1. Perusahaan mempunyai standar atau ukuran yang menjadi patokan 

dalam memberikan penilaian saat melakukan seleksi pelamar. 

2. Adanya tahapan yang jelas dalam melakukan proses seleksi. 

3. Ada bagian yang bertanggungjawab dalam proses seleksi. 

 

Cause: 

Dalam melakukan proses seleksi calon karyawan baru, perusahaan 

mempunyai standar atau ukuran yang menjadi patokan dalam menilai 

apakah pelamar ini diterima atau tidak sehingga kriteria karyawan yang 

diterima atau tidak itu jelas asalnya darimana. Proses seleksi ini tidak 

hanya dilakukan oleh bagian sumber daya manusia saja (Manager HR dan 

bagian seleksi), tetapi bagian yang meminta/ membutuhkan tenaga kerja 

baru (user minimal Kasi) juga ikut andil dalam proses seleksi ini sehingga 

bagian yang membutuhkan tersebut dapat melihat/ memilih sendiri kriteria 

yang sekiranya cocok untuk bekerja di bagiannya. Selain pihak dari bagian 

sumber daya manusia dan bagian yang membutuhkan, juga ada seksi 

rekruitmen yang memang bertanggungjawab terhadap proses seleksi ini 

sendiri. 

Seperti pada umumnya perusahaan-perusahaan lain, perusahaan ini juga 

melakukan proses seleksi melalui beberapa tahapan, yaitu: 

 Seleksi Administrasi. Seleksi ini merupakan seleksi tahap awal atas 

berkas-berkas yang dikirimkan oleh pelamar yang sesuai dengan 

apa yang diminta oleh perusahaan. 
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 Wawancara oleh HR dan User. Tahap kedua adalah wawancara 

yang dilakukan oleh manager HR dan User, yaitu bagian yang 

membutuhkan tenaga kerja baru dengan level minimal Kasi. 

 Test tertulis 

 Prikotest 

 Test kesehatan 

 

Effect: 

Pelaksanaan proses seleksi ini telah dijalankan sesuai dengan kriteria atau 

peraturan perusahaan, dengan kata lain telah dilaksanakan secara efektif. 

Departemen sumber daya manusia juga telah memiliki bagian tersendiri 

yang menangani masalah seleksi ini. Tahapan dalam melakukan seleksi 

telah jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Selain itu proses 

penilaian dalam melakukan seleksi telah berdasarkan atas standar penilaian 

yang telah dibuat oleh perusahaan sehingga tidak ada kerancuan dalam 

menerima atau menolak para pelamar. Oleh karena itu saat ini perusahaan 

telah mampu menjadi perusahaan yang besar dan sukses karena 

perusahaan mampu mendapatkan karyawan yang berkualitas dan 

berkompeten sehingga mampu bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

Rekomendasi: 
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Program seleksi yang mempunyai tahapan-tahapan yang jelas dalam 

pelaksanaannya serta standar-standar yang dijadikan sebagai patokan 

penilaian sebaiknya patut dipertahankan. Dengan adanya hal tersebut maka 

akan mempermudah departemen sumber daya manusia dalam menjalankan 

tugasnya. 

 

4.4.4 Pelaksanaan Program Orientasi dan Penempatan 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner ke karyawan perusahaan 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

Criteria: 

1. Perusahaan menyelenggarakan program orientasi. 

2. Program orientasi mencakup perkenalan tentang seluruh organisasi, 

serta diberikan kontrak tertulis mengenai tugas dan tanggungjawab, 

masa kerja, status kerja dan periode kontrak kerja. 

3. Karyawan baru harus mengikuti training atau masa percobaan yang 

diadakan oleh perusahaan selama 3 bulan. 

 

Cause: 

Bagi karyawan baru yang telah diterima bekerja, perusahaan mempunyai 

kebijakan untuk melakukan masa training dahulu selama 3 bulan untuk 
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pekerja tetap dan selama masa kontrak bagi pekerja kontrak. Program 

training ini dinamakan “Program Induksi” yang mana sebelum karyawan 

baru tersebut menerima SK (Surat Ketetapan) maka mereka harus 

mengikuti program ini. 

Pelatihan yang diberikan selama program induksi ini meliputi pengetahuan 

awal/ penjelasan mengenai company profile, company tour yang mana 

karyawan baru ini akan mengelilingi perusahaan untuk melihat bagaimana 

perusahaan ini bekerja, penjelasan tentang stuktur organisasi yang ada di 

perusahaan beserta job description masing-masing bagian sehingga 

mereka tidak hanya mengerti apa yang akan menjadi pekerjaannya saja 

tetapi juga seluruh bagian yang bekerja di dalam perusahaan, kemudian 

mereka juga akan mendapatkan pelatihan seputar apa yang harus mereka 

lakukan jika telah memulai bekerja nanti. Selain itu karyawan baru juga 

akan diberikan kontrak tertulis mengenai tugas dan tanggungjawab, masa 

kerja, status kerja dan periode kontrak kerja. 

 

Effect: 

Proses orientasi dan penempatan yang dilakukan telah sesuai dengan 

kriteria yang ada sehingga telah dijalankan dengan efektif. Jangka waktu 3 

bulan untuk masa perkenalan atau training dirasa pas untuk seseorang 

karyawan baru mengenali lingkungan tempat dimana ia akan bekerja 

nantinya. Dalam proses orientasi itu perusahaan memberikan pengetahuan 

mengenai profil perusahaan, job description untuk semua fungsi yang ada 
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di perusahaan, apa dan bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan untuk 

masing-masing karyawan, dan kontrak tertulis tentang kerja mereka di 

perusahaan.  

 

Rekomendasi: 

Kelemahan yang ditemukan adalah program ini tidak dapat memberikan 

informasi apakah dengan adanya pelaksanaan program orientasi dan 

penempatan ini berdampak pada karyawan baru tersebut atau tidak. Oleh 

karena itu sebaiknya untuk mengetahui apakah pelaksanaan program 

orientasi ini berdampak baik terhadap karyawan baru dapat dilakukan 

proses penilaian sebelum dan sesudah masa orientasi. Selain itu sebaiknya 

program orientasi atau masa training selama 3 bulan ini juga harus 

didukung oleh seluruh karyawan dalam membantu pengenalan apa dan 

bagaimana pekerjaan mereka nantinya.  

 

4.4.5 Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pengembangan 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner ke karyawan perusahaan 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

Criteria: 
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1. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk 

mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang baik 

semaksimal mungkin. 

2. Program pelatihan dan pengembangan dilakukan secara periodik. 

3. Secara umum, tanggung jawab untuk pelatihan dan pengembangan 

pekerja adalah tugas bersama antara pekerja yang bersangkutan dan 

atasannya. 

4. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ini berdasarkan kepada hasil 

PPK. 

5. Hasil pelaksanaan pelatihan harus dievaluasi kembali. 

6. Sebelum pelatihan diselenggarakan, perusahaan melakukan analisa 

kebutuhan pelatihan (Siagian, 1997:95) 

 

Cause: 

Salah satu usaha perusahaan untuk terus meningkatkan kemampuan dan 

potensi para sumber daya manusianya adalah dengan melakukan program 

pelatihan dan pengembangan baik kepada karyawan baru maupun 

karyawan lama. Perusahaan juga telah mempunyai peraturan atau 

kebijakan yang mengatur tentang program pelatihan dan pengembangan 

ini yang telah diatur di dalam buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 

telah dibagikan kepada semua karyawan perusahaan pada saat awal 

mereka bekerja. 
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Bagi karyawan baru program pelatihan dan pengembangan ini dilakukan 

pada saat masa training selama 3 bulan tersebut. Sedangkan untuk 

karyawan lama program pelatihan dan pengembangan ini sebenarnya 

dilakukan secara periodik, hanya saja sebelum merencanakan program 

pelatihan dan pengembangan ini dilakukan analisa kebutuhan di setiap 

bagian perusahaan apakah memang membutuhkan atau tidak. Jika hasil 

analisa tersebut mengidentifikasi bahwa perlu diadakan program pelatihan 

dan pengembangan maka akan dilakukan, begitu juga sebaliknya. Dengan 

kata lain program pelatihan dan pengembangan ini dilakukan pada saat 

benar-benar membutuhkan dan kepada karyawan  yang membutuhkan. 

Untuk menjalankan program pelatihan dan pengembangan ini, Kasi 

Training diberi tanggungjawab untuk mengelola program pelatihan, tetapi 

yang memberikan pelatihan diserahkan kepada ahlinya yang berasal dari 

pelatih luar perusahaan. Sedangkan untuk program pengembangan 

karyawan dilakukan oleh masing-masing atasan.  

Tujuan program pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan agar dapat bekerja lebih baik lagi 

untuk perusahaan. Oleh karena itu program ini tidak hanya dilakukan 

untuk staf-staf saja tetapi juga kepada semua tingkat jabatan di dalam 

perusahaan. Kemudian untuk mengetahui apakah program pelatihan dan 

pengembangan ini berhasil atau tidak memberikan dampak yang baik bagi 

karyawan maka dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan dengan cara 

penilaian kinerja oleh setiap masing-masing atasan. Disamping itu juga 
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dapat dilihat apakah setelah dilakukan program tersebut dapat 

meningkatkan motivasi dan produktifitas karyawan. 

 

Effect: 

Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh 

departemen sumber daya manusia telah berjalan dengan efektif, sesuai 

dengan kriteria yang ada. Disamping itu dengan diadakannya program 

pelatihan dan pengembangan ini, secara langsung perusahaan juga turut 

menambah ilmu bagi karyawannya dengan pengetahuan-pengetahuan baru 

yang diberikan saat pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan. 

Adanya training analysis sebelum menyelenggarakan program pelatihan 

dan pengembangan juga merupakan langkah yang baik karena dapat 

memudahkan departemen sumber daya manusia dalam meyusun program 

pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. 

 

Rekomendasi: 

Kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program pelatihan dan 

pengembangan ini adalah pelaksanaannya yang hanya dilakukan pada saat 

dibutuhkan saja. Sebaiknya pelaksanaan program training dilakukan setiap 

satu tahun sekali atau secara periodik untuk terus menjaga ataupun 

meningkatkan kinerja para karyawannya. Mungkin biaya yang dikeluarkan 

akan lebih banyak tetapi akan seimbang dengan kinerja yang dihasilkan 

oleh karyawan perusahaan dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan. 
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Perusahaan mungkin juga dapat membuat kebijakan baru tentang 

permintaan program pelatihan dan pengembangan kepada departemen 

sumber daya manusia oleh masing-masing karyawan karena mereka 

sendiri yang mengerti dimana letak kemampuan atau kekurangan mereka. 

Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan 

program pelatihan dan pengembangan untuk mengetahui bagaimana hasil 

kinerja mereka setelah mendapat program training. Apakah training 

tersebut memberikan kemajuan bagi kinerja mereka atau tidak. 

 

4.4.6 Pelaksanaan Program Perencanaan Karir 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner ke karyawan perusahaan 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

Criteria: 

1. Perusahaan mempunyai prosedur tentang perencanaan karir karyawan. 

2. Ada orang atau bagian yang menangani program perencanaan karir. 

3. Dalam melakukan program perencanaan karir karyawan harus 

melibatkan karyawan yang bersangkutan, atasan mereka, dan manajer 

sumber daya manusia. 

4. Adanya kriteria yang dapat menjadi patokan seorang karyawan 

mendapat promosi, mutasi atau demosi. 
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Cause: 

Perusahaan telah memiliki dan mendokumentasikan prosedur dan 

kebijakan mengenai perencanaan karir bagi karyawannya. Perencanaan 

karir ini ditangani oleh Kasi Rekruitmen. Perencanaan karir ini dilakukan 

agar karyawan-karyawannya dapat mengembangkan karirnya ke tingkat 

yang lebih baik lagi.  

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan perencanaan 

karir bagi karyawannya (promosi atau mutasi), yaitu kebutuhan 

perusahaan, kualifikasi dan PPK (Penilaian Prestasi Kinerja). Kebutuhan 

memang menjadi faktor utama dalam pelaksanaan promosi atau mutasi, 

karena apabila memang tidak ada suatu departemen atau bagian yang 

membutuhkan tenaga kerja baru maka tidak akan ada pelaksanaan promosi 

atau mutasi tersebut. Kedua adalah PPK (Penilaian Prestasi Kinerja), 

penilaian prestasi kinerja ini juga menjadi salah satu tolak ukur dalam 

program perencanaan karir karyawan karena dari hasil penilaian tersebut 

dapat dilihat mana yang dapat dikategorikan sebagai karyawan yang 

berkualifikasi serta berkinerja baik mana yang berkualifikasi serta 

berkinerja cukup/ sedang. Mereka yang mempunyai hasil penilaian yang 

lebih baik daripada rekannya akan mempunyai porsi yang lebih banyak 

untuk dipromosikan ke jenjang karir yang lebih tinggi.  

Untuk mendukung program tersebut maka perusahaan telah berupaya 

untuk menyediakan informasi sebaik mungkin tentang peluang untuk 

mengembangkan karir bagi karyawan-karyawannya sehingga mereka 
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dapat menentukan sendiri bagaimana kelanjutan karir mereka. Disamping 

itu, perusahaan juga menciptakan iklim belajar yang nyaman dan 

mendorong pekerja agar para karyawan dapat berkinerja lebih baik lagi 

semaksimal mungkin sehingga dapat memenuhi kualifikasi jika ada 

kebutuhan. 

Dalam melaksanaan hal tersebut Manajer Departemen sumber daya 

manusia dan para Vice Manager (VP) turut berperan serta dalam program 

perencanaan karir bagi karyawan-karyawan perusahaan. 

 

Effect: 

Perusahaan telah melaksanakan perencanaan karir bagi karyawannya dan 

pelaksanaannya telah efektif dijalankan. Prosedur tentang perencanaan 

karir juga telah disusun dan didokumentasikan untuk menjadi pedoman 

dalam pelaksanaannya. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk 

melaksanakan perencanaan karir juga telah jelas sehingga memudahkan 

departemen sumber daya manusia dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Selain itu perusahaan juga telah berupaya untuk memberi 

informasi tentang adanya kesempatan untuk mengembangkan karir bagi 

karyawannya. Secara umum program perencanaan karir telah dilakukan 

dengan efektif. 

 

Temuan: 
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Dalam kuisioner yang dibagikan oleh penulis, ditemukan beberapa 

karyawan yang tidak mengetahui adanya informasi mengenai perencanaan/ 

pengembangan karir bagi mereka. 

 

Rekomendasi: 

Dari kelemahan yang telah dijelaskan di atas sebaiknya penyaluran 

informasi mengenai adanya kesempatan mengembangkan karir sebaiknya 

lebih merata lagi kepada karyawannya lagi karena ada beberapa karyawan 

yang tidak mengerti adanya informasi atau pengumuman tersebut sehingga 

karyawan yang ingin mengembangkan atau meningkatkan karirnya jadi 

terhambat dikarenakan kurangnya informasi mengenai hal tersebut. 

 

4.4.7 Pelaksanaan Program Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner ke karyawan perusahaan 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

Criteria: 

1. Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan minimum 1 (satu) kali dalam 

setahun atau secara berkala. 
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2. Perusahaan melakukan evaluasi obyektif terhadap prestasi kerja 

pekerja secara berkala melalui sistem Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 

yang berorientasi pada hasil kerja dan upaya pencapaiannya. 

3. Hasil Penilaian Prestasi Kerja harus dapat dipertanggungjawabkan oleh 

atasan langsung dan atasan penilai, termasuk diantaranya dengan 

melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan penilaian. 

4. Hasil Penilaian Prestasi Kerja dapat menjadi dasar untuk 

pengembangan potensi dan pemberian imbalan bagi pekerja. 

5. Kriteria kehadiran dalam Penilaian Prestasi Kerja tidak 

mempertimbangkan unsur cuti, istirahat atas nasihat dokter dan 

dispensasi. 

6. Terdapat bentuk penilaian yang baku dan terstandardisasi (Siagian, 

1993:98) 

7. Hasil penilaian harus disampaikan kepada karyawan yang 

bersangkutan (Siagian, 1993:98) 

8. Hasil penilaian harus didokumentasikan ke dalam arsip kepegawaian 

(Siagian, 1993:98) 

 

Cause: 

Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) dilakukan untuk menilai seberapa baik 

kinerja karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan serta kontribusi 

yang mereka berikan kepada perusahaan selama mereka bekerja. 

Disamping itu, penilaian prestasi kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai 
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tolak ukur beberapa keputusan manajemen yang berkaitan dengan 

karyawan yang bersangkutan. Seperti program perencanaan karir, program 

pelatihan dan pengembangan, kenaikan jabatan dan kebaikan gaji, dll. 

Program PPK ini dilakukan secara periodik yaitu setiap satu tahun sekali 

agar dapat terus memantau bagaimana tingkat kinerja karyawan-karyawan 

perusahaan selama satu tahun ini dan agar perbandingan dengan hasil PPK 

sebelumnya tidak terlalu jauh jangka waktunya sehingga lebih akurat 

hasilnya. 

Perusahaan juga telah memiliki prosedur sebagai dasar dan acuan untuk 

melakukan penilaian prestasi kinerja tersebut kepada karyawannya, serta 

juga memiliki standar yang baku untuk mengevaluasi hasil penilaian 

prestasi kinerja sehingga hasil penilaian tersebut tidak rancu dan jelas 

kebenarannya karena telah disesuaikan dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu untuk meyakinkan kebenaran hasil 

penilaian prestasi kinerja tersebut, masing-masing karyawan juga 

diberikan wewenang untuk mengetahui standar penilaiannya serta hasil 

penilaian mereka secara langsung karena mereka juga diharuskan untuk 

membubuhkan tanda tangan di laporan hasil penilai prestasi kinerja 

tersebut. Kemudian hasil penilaian tersebut di dokumentasikan ke dalam 

arsip masing-masing karyawan yang bersangkutan untuk memudahkan 

dalam melakukan perbandingan dengan hasil PPK sebelumnya maupun 

sesudahnya. 
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Pelaksanaan penilaian prestasi kinerja ini sendiri dilakukan dengan cara 

monitoring kepada setiap karyawan. Monitoring ini meliputi waktu 

kehadiran, kedisiplinan, kecekatan, work process, dan work result. Untuk 

kriteria kehadiran/ ketidakhadiran dijadikan acuan penilaian hanya untuk 

level kasi (kepala seksi) ke bawah walaupun pelaksanaan penilaian 

prestasi kinerja memang dilakukan untuk semua karyawan dan semua 

tingkat jabatan tetapi  prosesnya tidak sama untuk setiap tingkat jabatan. 

Semakin tinggi tingkat jabatan maka semakin tinggi pula penilaian dalam 

work in process-nya, begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat 

jabatan di dalam perusahaan maka semakin tinggi pula penilaian dalam 

work out process-nya. 

 

Effect: 

Pelaksanaan PPK (Penilaian Prestasi Kerja) yang dilakukan oleh 

departemen sumber daya manusia telah berjalan dengan efektif sesuai 

dengan kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Perusahaan juga mempunyai standar yang jelas dalam menilai prestasi 

kerja karyawan sehingga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

atasan maupun karyawan yang bersangkutan. Aspek-aspek lainnya dalam 

penilaian prestasi kinerja juga telah baik dilakukan oleh perusahaan. 

Secara umum, pelaksanaan program penilaian prestasi kerja di perusahaan 

telah baik dan efektif. 
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Rekomendasi: 

Departemen sumber daya manusia perlu mempertahankan kondisi ini 

karena dengan adanya dengan adanya penilaian prestasi kerja secara 

berkala dapat membantu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan atau penurunan atas kinerja karyawan-karyawannya. 

 

4.4.8 Pelaksanaan Manajemen Sistem Imbalan/ Kompensasi 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner ke karyawan perusahaan 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

Criteria: 

1. Perusahaan mempunyai pedoman berupa skala gaji untuk setiap 

jenjang karir. 

2. Gaji/ upah harus sesuai dengan bobot tugas dan tanggungjawab serta 

jabatan seorang karyawan. 

3. Kompensasi yang diterima karyawan harus mencakup kompensasi 

langsung dan kompensasi tidak langsung.  

 

Cause: 

Sebagai imbalan atas kontribusi yang telah diberikan oleh karyawan-

karyawannya untuk kepentingan perusahaan maka perusahaan mempunyai 
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kewajiban untuk membayarkan gaji kepada mereka. Yang menjadi dasar 

dalam pembayaran gaji tersebut, perusahaan telah mempunyai kebijakan 

yang menjelaskan tentang sistem kompensasi bagi karyawannya sesuai 

dengan ketentuan pemerintah. Selain itu yang dapat dijadikan dasar atau 

acuan untuk  pembayaran gaji lainnya adalah skala gaji yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk menjamin bahwa setiap karyawan dibayar dengan 

jumlah yang adil. 

Perusahaan memahami bahwa karyawan-karyawannya merupakan aset 

yang berharga bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri, oleh karena 

itu perusahaan juga loyal terhadap mereka. Salah satu yang dilakukan 

adalah memberikan berberapa macam tunjangan yang dimasukkan ke 

dalam gaji mereka, seperti tunjangan makan, transportasi, komunikasi, 

perumahan, dll yang diberikan dalam berbagai bentuk. Contohnya adalah 

memberikan bantuan kredit untuk pembelian rumah, menyediakan mobil 

dinas bagi tingkat jabatan tertentu, dsb. Disamping tunjangan-tunjangan 

tersebut juga adanya asuransi kesehatan, jamsostek untuk perlindungan 

kerja mereka serta tak lupa juga adanya pemotongan gaji setiap karyawan 

untuk pajak penghasilan (PPh). Bagi karyawan yang bekerja melebihi 

batas jam kerja kantor (lembur) juga akan mendapatkan gaji lembur sesuai 

dengan ketentuan yang ada. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa gaji merupakan faktor yang paling utama 

seseorang bekerja. Oleh karena itu, seorang karyawan akan bekerja dengan 

baik apabila gaji yang ia terima sepadan atau bahkan dinilai lebih terhadap 
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apa yang telah ia berikan selama sebulan. Begitu pula yang telah dilakukan 

oleh perusahaan ini, dengan adanya pemberian bonus di setiap akhir 

tahunnya diharapkan akan mampu memotivasi karyawannya untuk bekerja 

lebih baik lagi mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Pemberian bonus 

ini dihitung berdasarkan penilaian prestasi kinerja (PPK) yang dilakukan 

setiap tahun, karyawan juga telah mengetahui perhitungan pemberian 

bonus yang diberikan oleh perusahaan sehingga mereka dapat menentukan 

sendiri bagaimana kinerja yang akan mereka lakukan dalam jangka waktu 

satu tahun ini dalam upayan untuk memperoleh bonus akhir tahun. 

Perlakuan yang sama juga berlaku untuk kenaikan gaji. Pertimbangan 

karyawan menerima kenaikan gaji adalah melalui hasil PPK tersebut 

karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PPK tersebut 

kurang lebih telah memuat hampir semua aspek penilaian yang dapat 

dijadikan tolak ukur seberapa baik tingkat kinerja seorang karyawan 

selama satu tahun. 

 

Effect: 

Pemberian kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan sudah efektif. 

Kompensasi yang diberikan telah mencakup gaji tetap, tunjangan, dan 

asuransi. Kewajiban atas pajak penghasilan (PPh) juga telah dipotongkan 

oleh perusahaan dari gaji karyawan. Selain itu juga adanya gaji lembur 

bagi karyawan yang melembur. Pemberian bonus dan kesempatan 
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kenaikan gaji yang dipertimbangkan berdasarkan hasil PPK juga telah 

dilakukan.  

 

Temuan: 

Dari hasil kuisioner yang dibagikan, ada beberapa karyawan yang 

memberikan jawaban “tidak” atas pertanyaan kepuasan gaji yang diterima 

berdasarkan kinerja yang telah diberikan. 

 

Rekomendasi: 

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai kelemahan dalam 

pelaksanaan pemberian kompensasi bagi karyawan, perusahaan mungkin 

dapat melakukan analisa tentang kepuasan karyawan tentang gaji yang 

diberikan dengan kinerja yang telah karyawan berikan kepada perusahaan. 

Dari situlah mungkin dapat terlihat apakah memang benar kinerja mereka 

yang baik telah sesuai dengan gaji yang diterima selama ini, begitu juga 

sebaliknya. 

 

4.4.9 Pemeliharaan Hubungan Dengan Karyawan 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner ke karyawan perusahaan 

3. Analisis data-data yang berkaitan 
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Criteria: 

1. Setiap keluh kesah yang disampaikan, baik secara tertulis maupun lisan 

harus dilengkapi dengan identitas diri yang jelas beserta dokumen 

pendukung lainnya. 

2. Penyampaian keluh kesah diterima dengan baik tanpa ada intimidasi 

baik dari atasan maupun bawahan. 

3. Tindakan penyampaian keluh kesah tidak mempengaruhi penilaian 

prestasi kinerja. 

4. Setiap penyelesaian keluh kesah harus dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan diupayakan sejauh mungkin tidak melibatkan pihak 

ketiga di luar perusahaan. 

5. Keluhan yang disampaikan langsung kepada atasannya harus diterima 

dengan baik dan berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan 

masalah tersebut sesuai dengan batas wewenangnya. 

6. Aktivitas serikat pekerja tidak menunjukkan adanya unjuk rasa atau 

mogok kerja (Siagian, 1993:98) 

7. Terdapat prosedur formal bagi karyawan untuk menyampaikan 

keluhannya (Siagian, 1993:98) 

 

Cause: 

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga perusahaan, 

oleh karena itu perusahaan harus dapat sedemikian mungkin membuat 

karyawannya agar dapat betah bekerja di perusahaan tersebut dengan 
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menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan karyawan.  

Beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengelola sumber 

daya manusianya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, memberikan 

fasilitas yang memadai bagi para serikat kerjanya, melaksanakan PKB 

(Perjanjian Kerja Bersama) dengan konsisten dan membuka jalur 

komunikasi. 

Perusahaan berupaya untuk memberikan fasilitas yang baik bagi 

karyawannya seperti memberikan bantuan kepemilikan dan perbaikan 

rumah, beasiswa kepada anak karyawannya, pinjaman pendidikan, 

transportasi, dsb. Kemudian perusahaan juga harus melaksanakan prosedur 

sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam PKB karena itu merupakan 

panduan perusahaan dalam melaksanakan hubungan kerja. Selain itu 

perusahaan juga memberikan sarana yang memadai bagi karyawan untuk 

menyampaikan keluhan, saran maupun kritik mereka. Perusahaan telah 

memiliki prosedur formal yang berkaitan dengan karyawan dalam 

menyampaikan keluhannya, yaitu dengan cara SPSI, menyediakan 

program intranet khusus untuk membantu karyawan yang ingin 

mengutarakan keluhannya melalui tulisan, dan kesediaan manajemen 

untuk secara langsung mendengarkan keluhan dari karyawan-

karyawannya. Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan memang tidak 

menyediakan jasa konseling khusus yang ditangani oleh orang yang 

profesional di bidangnya, tetapi ada bagian internal perusahaan sendiri 

yang menangani hal tersebut. 



93 

 

Setiap saran, kritik atau keluhan yang masuk akan dievaluasi oleh 

Departemen Sumber Daya Manusia dan jika memang benar adanya fakta 

yang mendukungnya maka akan ditindaklanjuti dan diperbaiki sebagai 

wujud implementasi atas keluhan karyawannya. 

 

Effect: 

Perusahaan telah memberlakukan para karyawannya dengan baik, diluar 

aspek-aspek lain yang diberikan oleh perusahaan. Adanya prosedur formal 

bagi karyawan untuk menyampaikan keluhannya juga merupakan salah 

satu usaha perusahaan untuk men-treatment karyawannya dengan baik. 

Sarana dan prasarana yang disediakan untuk menyampaikan keluhannya 

juga sudah cukup baik, hanya saja sarana dan prasarana tersebut tidak 

dimanfaatkan secara optimal. Sepertinya tidak banyak yang 

menggunakannya Mungkin dapat diperbaiki sedemikian rupa sehingga 

karyawan tidak ragu-ragu untuk menyalurkan aspirasinya. 

 

Rekomendasi: 

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memelihara hubungan 

dengan karyawan patut dipertahankan. Sarana dan prasarana yang 

disediakan mungkin perlu diperbaiki menjadi lebih baik lagi sehingga 

karyawan tidak takut atau ragu-ragu dalam menyampaikan keluhannya. 

Mungkin selain menyediakan komputer dengan program intranet, 
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departemen sumber daya manusia dapat menyediakan kotak saran dan 

kritik yang lebih mudah penggunaannya. 

 

4.4.10 Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner para staf SDM 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

Criteria: 

Perusahaan bersama-sama dengan seluruh pekerja bertekad untuk 

merealisasikan tercapainya tujuan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), 

melalui upaya-upaya sebagai berikut: 

1. Mewujudkan tempat kerja yang bersih, aman, dan bebas dari 

kecelakaan. 

2. Mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja. 

3. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berwawasan K3. 

4. Meningkatkan mutu, memperkecil penyimpangan secara terus 

menerus. 

5. Mematuhi dan melaksanakan hukum, peraturan pemerintah dan 

persyaratan lain yang berhubungan dengan K3. 
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6. Wajib menyediakan peralatan K3 bagi pekerja di masing-masing seksi/ 

departemen. 

7. Membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan Kerja (P2K3 dan LK) untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi aktif para 

pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, bahaya penyakit, 

dan pencemaran lingkungan. 

8. Mewujudkan kecelakaan nihil. 

 

Cause: 

Perusahaan berupaya untuk melakukan suatu perlindungan sumber daya 

manusianya sebaik mungkin. Untuk melakukan hal tersebut perusahaan 

telah mempunyai prosedur tertulis tentang keselamatan kerja karyawannya 

yang telah diatur di dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Upaya 

perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan adalah pemberian jaminan 

keselamatan kerja bagi seluruh karyawannya seperti asuransi kesehatan 

serta jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) bagi seluruh karyawannya 

apabila memang kemungkinan terjadi kecelakaan pada saat bekerja. 

Sebagai contohnya adalah, penggantian uang tunai sebesar Rp 

8.000.000,00 setiap jari tangan yang terpotong. 

Selain itu upaya lainnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh karyawan, misalnya satu 

tahun sekali baik secara cuma-cuma maupun tidak. Usaha ini dilakukan 
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untuk mengantisipasi kemungkinan adanya karyawan yang mengidap 

penyakit di organ dalamnya akibat pekerjaannya, hal seperti mungkin bisa 

terjadi pada karyawan yang bekerja di pabrik. 

Cara lain yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan perlindungan 

kepada karyawannya di sekitar lingkungan perusahaan itu sendiri adalah 

dengan menyediakan mobil pemadam kebakaran, alat pemadan kebakaran 

serta adanya alat hydrant di beberapa tempat. 

 

Effect: 

Dalam usahanya untuk melindungi tenaga kerjanya, perusahaan telah 

melakukan hal yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, 

dengan kata lain pelaksanaannya telah efektif dijalankan. Semua karyawan 

perusahaan telah mendapatkan perlindungan yang baik dari perusahaan. 

Pemberian jaminan, tunjangan, asuransi, dsb telah cukup memberikan 

jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para karyawan. Selain itu adanya 

mobil pemadam kebakaran dan alat-alat pemadam lainnya sudah dapat 

memberikan rasa nyaman kepada para karyawan akan keselamatan mereka 

di kantor. 

 

Rekomendasi: 

Kondisi seperti ini patut dipertahankan karena upaya perusahaan untuk 

memberikan perlindungan kepada karyawannya telah baik. Mungkin juga 

ada baiknya dilakukan pemeriksaan setiap tahun untuk alat-alat berat 
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pabrik sehingga dapat mengantisipasi adanya kecelakaan yang terjadi ke 

para karyawannya. 

 

4.4.11 Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Prosedur Audit: 

1. Wawancara Manajer SDM 

2. Kuisioner para staf SDM 

3. Analisis data-data yang berkaitan 

 

Criteria: 

1. Fungsi Human Resources berwenang dan bertanggung jawab atas 

penerapan sanksi. 

2. Perusahaan mempunyai peraturan tertulis yang jelas tentang karyawan 

yang di PHK karena pensiun normal, karyawan yang mengundurkan 

diri, dan karyawan yang dipecat dan dimiliki atau diketahui oleh semua 

karyawan. 

3. Perusahaan melakukan exit survey kepada karyawan yang 

mengundurkan diri karena keinginan sendiri. 

4. Perusahaan harus memberikan uang pesangon sesuai dengan peraturan 

pemerintah. 

 

Cause: 
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Berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan 

karyawannya, perusahaan telah memiliki pedoman tertulis tentang 

pemutusan hubungan kerja dan pemensiunan. Departemen sumber daya 

manusia beserta manajemen dan fungsi-fungsi yang berkaitan mempunyai 

wewenang untuk menentukan seorang karyawan terkena PHK atau tidak. 

Kriteria yang menyebabkan seorang karyawan dapat terkena sanksi PHK 

telah disebutkan di dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Perusahaan 

menghargai kerja keras mereka selama ini sehingga para karyawan yang 

terkena PHK tersebut dibekali dengan uang pesangon, uang penghargaan, 

dll oleh perusahaan. Perhitungan tentang berapa banyak uang pesangon 

atau uang penghargaan tersebut juga telah tertulis di dalam PKB. 

Perlakuan yang hampir sama juga untuk para pensiunan, mereka juga akan 

mendapatkan tambahan dana pensiun. Disamping itu, perusahaan juga 

tidak akan melepas karyawannya begitu saja pada saat pensiun. Sebagai 

rasa terimakasih mereka selain memberikan uang pesangon dan lain 

sebagainya,  perusahaan juga membekali para calon pensiunan tersebut 

sekitar 5 tahun sebelum mereka resmi pensiun dengan program training 

yang memang dikhususkan kepada para calon pensiunan. Program tersebut 

yaitu diberi nama “Bogasari Baking School”, program pelatihan ini 

memberikan pelatihan kepada pasangan suami istri calon pensiunan untuk 

belajar cara membuat roti dan kue sehingga ketika mereka telah pensiun 

memiliki sedikit keahlian dalam membuat kue yang mungkin dapat 

berguna untuk kedepannya. Selain itu, perusahaan juga berusaha untuk 
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tetap membina hubungan yang baik dengan para pensiunannya. Salah satu 

usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membentuk 

paguyuban yang diberi nama “Pamanpari” yaitu singkatan dari Paguyuban 

Mantan Pekerja Bogasari. Terkadang perusahaan ikut turut berpartisipasi 

setiap ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pamanpari tersebut dan 

memberi bantuan seadanya sebagai usaha untuk ikut memeriahkan acara. 

 

Effect: 

Pelaksanaan pemutusan hubungan karyawan (PHK) yang dilakukan oleh 

departemen sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan efektif sesuai 

dengan kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Pemberian pelatihan bagi calon karyawan yang akan pensiun itu saya rasa 

sudah tepat dan berguna bagi mereka untuk menjadi bekal saat telah 

menjalani masa pensiun nanti. Sedangkan bagi mereka yang terkena PHK 

ataupun mengajukan PHK sendiri (mengundurkan diri) karena alasan 

tertentu, perusahaan juga tidak melepas begitu saja tanpa adanya 

pemberian atas jasa penghargaan mereka yang diberikan dalam bentuk 

materi (uang). 

 

Rekomendasi: 

Kondisi yang telah dibentuk ini sebaiknya dipertahankan ataupun 

ditingkatkan sehingga karyawan yang telah di PHK merasa dihargai hasil 

kerjanya selama ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis menyusun suatu 

kesimpulan berdasarkan hasil audit manajemen sumber daya manusia yang telah 

dilakukan selama penelitian. Dengan membandingkan antara kriteria pelaksanaan 

dengan pelaksanaan secara nyata di perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia telah dilakukan oleh perusahaan dengan baik 

dan telah dijalankan berdasarkan peraturan internal (peraturan perusahaan) 

maupun peraturan eksternal (menurut undang-undang ketenagakerjaan). Namun 

diluar hal tersebut, masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya 

yang perlu dibenahi. 

 Dibawah ini adalah paparan kesimpulan atas keseluruhan hasil 

pengamatan beserta temuan kelemahan jika ada. 

1. Perusahaan telah efektif dalam melakukan perencanaan tenaga kerja. Hal 

ini terlihat dari pelaksanaan fungsi tersebut yang telah sesuai dengan 

kriteria yang ada serta tidak ditemukan adanya kelemahan dalam 

pelaksanaannya. 

2. Fungsi rekruitmen tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan juga telah 

efektif. Perekrutan karyawan dilakukan berdasarkan perencanaan sumber 

daya manusia yang telah dibuat sebelumnya. 
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3. Pelaksanaan fungsi seleksi telah efektif. Telah dijalankan sesuai dengan 

kriteria atau peraturan perusahaan. 

4. Program orientasi dan penempatan yang dilakukan perusahaan telah 

efektif namun ditemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya, yaitu 

perusahaan tidak melakukan penilaian sebelum dan sesudah masa orientasi 

sehingga tidak dapat mengetahui apakah program orientasi ini mempunyai 

dampak positif terhadap karyawan baru sehingga tidak dapat 

membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk program orientasi 

ini terhadap hasil yang ditimbulkan. 

5. Perusahaan telah efektif dalam melaksanakan program pelatihan dan 

pengembangan namun ditemukan adanya kelemahan dalam 

pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan program ini hanya dilakukan pada saat 

dibutuhkan atau dapat dikatakan pada saat telah terjadi penurunan kinerja 

oleh karyawan. Selain itu juga tidak adanya evaluasi sebelum pelaksanaan 

program pelatihan dan pengembangan sehingga tidak dapat 

membandingkan apakah hasil yang didapat setelah pelaksanaan tersebut 

meningkat dari sebelum pelaksanaan program. 

6. Pelaksanaan fungsi perencanaan karir telah efektif dijalankan oleh 

perusahaan namun ditemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya, 

yaitu penyaluran atau distribusi tentang adanya kesempatan karir tidak 

merata ke seluruh karyawan perusahaan sehingga tidak semua mengetahui 

informasi tersebut. 
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7. Pelaksanaan PPK (Penilaian Prestasi Kerja) oleh perusahaan telah efektif 

dijalankan karena telah sesuai dengan kriteria yang ada. Pelaksanaan 

program PPK ini juga telah baik sehingga tidak ditemukan adanya 

kelemahan. 

8. Program kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan telah dijalankan 

dengan efektif sesuai dengan ketentuan pemerintah dan kriteria yang ada. 

9. Perusahaan telah memberlakukan karyawan secara baik dengan adanya 

prosedur formal bagi karyawan untuk menyampaikan keluhannya dan 

tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang. 

10. Dalam upaya perusahaan memberikan perlindungan tenaga kerja telah 

efektif dilakukan karena telah sesuai dengan kriteria yang ada. 

11. Pelaksanaan pemutusan hubungan karyawan (PHK) telah baik dilakukan 

oleh perusahaan namun ditemukan adanya kelemahan dalam 

pelaksanaannya, yaitu ada beberapa karyawan yang tidak puas terhadap 

gaji yang diterima atau dengan kata lain merasa bahwa kinerja yang telah 

diberikan kepada perusahaan tidak sebanding dengan jumlah yang 

diterima. 

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pengelolaan 

sumber daya manusia yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

memperbaiki permasalahan yang ada, antara lain: 

1. Orientasi dan Penempatan 
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Sebaiknya program orientasi atau masa training selama 3 bulan ini juga 

harus didukung oleh seluruh karyawan dalam membantu pengenalan apa 

dan bagaimana pekerjaan mereka nantinya. Lingkungan teman kerja yang 

welcome dan saling membantu dapat menciptakan atmosfer kenyamanan 

di saat hari pertama memulai masa. Selain itu adanya proses penilaian 

sebelum dan sesudah masa orientasi mungkin dapat dilakukan untuk 

mengetahui seberapa baik dampak pelaksanaan program orientasi ini bagi 

karyawan baru yang mengikutinya. 

2. Pelatihan dan Pengembangan 

Sebaiknya program training yang diselenggarakan untuk seluruh 

karyawan ini dilakukan setiap satu tahun sekali untuk terus menjaga 

ataupun meningkatkan kinerja para karyawannya. Mungkin biaya yang 

dikeluarkan akan lebih banyak tetapi akan seimbang dengan kinerja yang 

dihasilkan oleh karyawan perusahaan dalam usahanya mencapai tujuan 

perusahaan. 

Perusahaan mungkin juga dapat membuat kebijakan baru tentang 

permintaan program pelatihan dan pengembangan kepada departemen 

sumber daya manusia oleh masing-masing karyawan karena mereka 

sendiri yang mengerti dimana letak kemampuan atau kekurangan mereka. 

Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan 

program pelatihan dan pengembangan untuk mengetahui bagaimana hasil 

kinerja mereka setelah mendapat program training. Apakah training 

tersebut memberikan kemajuan bagi kinerja mereka atau tidak. 
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3. Perencanaan Karir 

Penyaluran informasi mengenai adanya kesempatan mengembangkan karir 

sebaiknya lebih merata lagi kepada karyawannya lagi karena ada beberapa 

karyawan yang tidak mengerti adanya informasi atau pengumuman 

tersebut sehingga karyawan yang ingin mengembangkan atau 

meningkatkan karirnya jadi terhambat dikarenakan kurangnya informasi 

mengenai hal tersebut. 

4. Imbalan/ Kompensasi 

Dikarenakan ada beberapa karyawan yang merasa tidak puas akan gaji 

yang diterima dengan kinerja yang diberikan, maka perusahaan mungkin 

dapat melakukan analisa tentang kepuasan karyawan tentang gaji yang 

diberikan dengan kinerja yang telah karyawan berikan kepada perusahaan. 

Dari situlah mungkin dapat terlihat apakah memang benar kinerja mereka 

yang baik telah sesuai dengan gaji yang diterima selama ini, begitu juga 

sebaliknya. 

 

5.3 Keterbatasan 

 Selama melakukan penelitian ini, penulis mengalami beberapa 

keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: 

1. Penyebaran kuisioner yang hanya terbatas pada karyawan Departemen HR 

(Human Resourches) dan Departemen Pemasaran mungkin dapat 

mengurangi kesubyektifan hasil penelitian ini.  
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2. Penelitian ini menggunakan metode survey untuk memperoleh data yang 

akan digunakan sebagai dasar analisis. Mungkin ada responden yang tidak 

serius atau tidak jujur dalam memberikan jawaban baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja seperti kurang mengerti maksud dari 

pertanyaan yang dimaksud oleh penulis, oleh karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi hasil analisis karena data yang diperoleh tidak signifikan. 
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