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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia usaha yang semakin kompleks dan ketat telah menghadirkan 

tantangan baru bagi setiap perbankan. Oleh karena itu bank harus berpikir bagaimana 

cara agar dapat terus bersaing dengan para pesaingnya. Pesaing bank bukan hanya dari 

sesama bank, tetapi juga berasal dari lembaga keuangan bukan bank yakni seperti 

koperasi, modal ventura, leasing dan lembaga pembiayaan lainnya. Dalam rangka 

pencapaian tujuan, yang direpresentasikan di dalam visi dan misi perusahaan, 

dibutuhkan suatu perencanaan yang tepat. Perencanaan yang dilakukan secara tepat 

dapat memberikan arahan yang jelas dalam menjalankan operasional perusahaan 

secara efektif dan efisien.   

Dalam rangka memastikan jalannya operasional yang sesuai rencana, diperlukan 

suatu pengawasan dan pengendalian manajemen yang memadai (Bayangkara, 

(2006:1). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan audit. 

Audit merupakan suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti 

secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk 

memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria 

serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Messier, 

Glover, Prawitt,  2005:16). Audit yang dilakukan dalam suatu perusahaan dapat 

berbentuk audit eksternal dan audit internal.  
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Audit internal atau audit manjemen adalah suatu pengujian yang independen atas 

bukti yang objektif, yang dilakukan oleh personil yang kompeten (Sayle, 1992:3). 

Secara umum, audit manajemen memberikan informasi bagi manajemen mengenai 

efektivitas suatu unit atau fungsi, serta untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan 

efektivitas dan pencapaian hasil dari objek yang diperiksa. Audit manajemen dapat 

dilakukan pada semua aspek yang ada di dalam perusahaan seperti fungsi produksi dan 

operasi, fungsi pemasaran dan fungsi sumber daya manusia.  

Suatu organisasi membutuhkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuannya. 

Salah satu sumber daya utama yang dibutuhkan organisasi adalah sumber daya 

manusia. Demikian halnya dengan organisasi perbankan yang membutuhkan sumber 

daya manusia yang terbaik guna menjalankan operasional secara efektif. Manajemen 

sumber daya manusia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan 

mendapatkan, mengembangkan, menggunakan dan mengevaluasi serta memelihara 

karyawan dalam segi kuantitas atau jumlah dan tipe atau kualitas yang tepat dalam 

satu bidang (Handoko, 2000:4).   

Audit atas sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat membantu 

manajemen untuk menemukan dan mengevaluasi hal-hal yang menyimpang. Audit 

manajemen sumber daya manusia merupakan seluruh upaya penelitian yang dilakukan 

terhadap aktivitas manajemen sumber daya manusia untuk mencari, menemukan, dan 

mengevaluasi fakta tentang sejauh mana manajemen berhasil memberikan dukungan 

kepada berbagai satuan kerja pelaksana tugas pokok perusahaan (Siagian , 2001:68).  

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang disingkat BRI merupakan salah 

satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Fungsi SDM disini menjelaskan bagaimana 
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bank dapat mengembangkan usahanya, serta bergerak sesuai dengan tujuan 

perusahaan yang direpresentasikan melalui visi dan misi. Peranan fungsi SDM pada 

BRI selain untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, juga sangat membantu pihak 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Penempatan karyawan pada bidang yang 

sesuai dengan kemampuan mereka tentu akan sangat membantu keberlangsungan 

hidup perusahaan (going concern). Dari sinilah dapat dilihat apakah departemen 

sumber daya manusia BRI telah melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepada mereka dan telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaik mereka dalam 

mengelola SDM yang mereka miliki mulai dari proses mencari, merekrut, menyeleksi, 

dan menempatkan karyawan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka,  

Berdasarkan uraian diatas serta latar belakang mengenai pentingnya audit 

manajemen sumber daya manusia untuk menilai tingkat efektivitas fungsi sumber daya 

manusia pada sebuah perusahaan atau organisasi, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai audit manajemen dengan judul ’’AUDIT 

MANAJEMEN SEBAGAI SARANA UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS 

FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT. BANK RAKYAT 

INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG PASURUAN’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan aktivitas fungsi sumber daya manusia yang sudah 

dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pasuruan? 
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b. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam aktivitas fungsi sumber daya 

manusia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pasuruan? 

c. Alternatif perbaikan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi fungsi sumber daya manusia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Pasuruan? 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan agar tidak menyimpang terlalu jauh 

maka penelitian audit manajemen ini dibatasi pada: 

1. Aktivitas pada fungsi-fungsi sumber daya manusia yang merupakan penyelenggara 

fungsi sumber daya manusia yakni meliputi: 

a. Perencanaan sumber daya manusia  

b. Rekrutmen tenaga kerja 

c. Seleksi tenaga kerja  

d. Orientasi dan penempatan tenaga kerja 

e. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja  

f. Penilaian kinerja 

g. Perencanaan dan pengembangan karir 

h. Pemberian kompensasi   

i. Perlindungan tenaga kerja  

j. Pemutusan hubungan kerja 

Untuk mengetahui apakah aktivitas SDM diatas sudah berjalan efektif atau tidak 

berjalan efektif dengan cara membandingankan 3 elemen audit yakni kriteria, 

penyebab, dan akibat.  
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2. Ketaatan manejerial dengan membandingkan antara aktivitas sesungguhnya dengan 

kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan peneliti secara 

langsung maupun tidak langsung, antara lain: 

1. Untuk mengetahui efektivitas pelakasanaan fungsi sumber daya manusia yang 

dijalankan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ditemukan di dalam pelaksanaan 

fungsi sumber daya manusia. 

3. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan efektivitas. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini  antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang telah diterima selama bangku 

kuliah. 

b. Sebagai sarana untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan 

wawasan serta ketrampilan mahasiswa. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan, informasi tambahan, 

dan pertimbangan perusahaan untuk peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi 

lebih baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta dapat meningkatkan kinerja 

sumber daya manusia dimasa mendatang.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian dan 

merupakan hasil dari telaah pustaka yang dilakukan peneliti sebagai dasar dalam 

menganalisis data. 

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, 

meliputi: waktu dan tempat penelitian, sifat dan objek penelitian, serta desain 

penelitian yang terdiri atas metode pengumpulan data dan jenis data.  

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai inti penelitian yang berisi deskripsi mengenai 

audit manajemen sebagai dasar penilaian efektivitas fungsi sumber daya manusia pada 

perusahaan serta menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan terakhir yang meliputi 

kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan  

manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  


