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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Audit 

2.1.1 Pengertian Audit  

Menurut Messier, Glover, Prawitt,  (2005:16) 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.” 

 

Menurut Mulyadi (2002:9) audit adalah: 

 

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan 

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan –pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampain hasil-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan” 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh seorang auditor guna mendapatkan bukti yang akurat mengenai 

aktivitas ekonomi suatu entitas, kemudian dikomunikasikan kepada pihak yang 

berkepentingan. 

2.1.2 Tipe Audit 

Tipe audit menurut Mulyadi (2002:30) digolongkan menjadi 3 yaitu: 

1. Audit Laporan Keuangan 

Merupakan audit yang dilakukan auditor independen terhadap laporan keuangan 

yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan tersebut. 

2. Audit Kepatuhan 
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Merupakan audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai 

dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan 

kepada pihak yang berwenang yang membuat kriteria.   

3. Audit Operasional 

Merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian 

daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. 

Menurut Boynton, Jhonson  dan dan Kell (2006:6), audit dibagi menjadi tiga 

bidang yang masing-masing memiliki spesialisasi yang berbeda-berbeda, yaitu:  

1. Audit laporan keuangan  

Audit yang dilakukan atas laporan keuangan suatu organisasi atau badan usaha 

secara keseluruhan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran 

laporan keuangan tersebut dengan kriteria yang berlaku. 

2. Audit kepatuhan 

Suatu proses audit atas ketaatan terhadap pelaksanaan suatu kriteria yang dapat 

berupa kontrak, peraturan maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak 

berwenang, seperti pemerintah atau pimpinan badan usaha.  

3. Audit Operasional 

Suatu proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap prosedur, metode dan 

operasi kegiatan suatu entitas tertentu untuk menilai efisiensi dan efektivitas 

kegiatan entitas tersebut. Pada akhirnya suatu audit operasional akan memberikan 

saran dan rekomendasi kepada pimpinan maupun manajemen yang meminta 

dilaksanakannya audit operasional.  
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Jadi dapat disimpulkan jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi 3 bidang yaitu: 

audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional.  

2.2 Audit Manajemen  

2.2.1 Pengertian Audit Manajemen 

Menurut Rivai (2004:1038), audit manajemen merupakan:  

“Suatu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi ke 

masa depan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, 

pencapaian rencana yang telah ditetapkan serta pencapaian social objective. 

 

Menurut Bayangkara (2010:2), audit manajemen adalah: 

“Pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks 

audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus 

dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak ” 

 

Menurut Tunggal, (1992:11) audit manajemen dapat didefinisikan sebagai: 

“Penilaian sistem manajemen perusahaan (Auditee), apakah sistem tersebut beroperasi 

secara efektif dan risiko apa yang mungkin timbul apabila sistem tersebut tidak 

beroperasi secara efisien.” 

  

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit 

manajemen merupakan aktivitas penilaian mengenai efektivitas dan efisiensi atas 

objek yang diperiksa dalam perusahaan mengenai operasi suatu fungsi atau unit 

dengan bukti-bukti yang ditemukan dan membandingkan hasilnya dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan sebagai acuan kemudian disertai dengan pemberian rekomendasi 

perbaikan yang berguna bagi manajemen. 

2.2.2 Karakteristik Audit Manajemen 

Audit manajemen memiliki perbedaan dan persamaan dengan audit jenis yang 

lainnya. Adapun karakteristik audit manajemen dalam Tunggal, (2003:14) adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Perbedaaan Pemeriksaan Operasional dan Pemeriksaan Keuangan 

 

No Karakterisitk Audit Laporan Keuangan Audit Manajemen 

1 Tujuan Menyatakan pendapat atau 

kondisi keuangan dan 

kepengurusan (stewardship) 

Menilai dan 

memperbaiki metode 

dan kinerja manajemen 

2 Ruang 

Lingkup 

Catatan keuangan organisasi 

secara keseluruhan 

Fungsi usaha atau sub 

unit yang paling 

berhubungan 

3 Keperluan Secara hukum diisyaratkan 

(untuk perusahaan go 

public) 

Opsional 

4 Frekuensi Regular paling sedikit 

setahun sekali 

Ad Hoc 

5 Orientasi 

Waktu 

Retrospektif Berorientasi kemasa 

depan 

6 Metode Penekanan pada 

keterampilan akuntansi 

Penekanan pada 

penekanan ketrampilan 

indisplin 

7 Realisasi Aktual Potensial 

8 Persyaratan 

Pelaporan 

Secara normal laporan 

bentuk pendek - untuk 

menyertai laporan keuangan 

Laporan yang 

komprehensif termasuk 

tujuan ruang lingkup, 

pendekatan, temuan 

dan rekomendasi 

9 Penerima Pemegang saham eksternal, 

pemerintah dan publik 

Manajemen intern 

Sumber: Tunggal Amin Widjaja 2003, “Audit Manajemen Kontemporer” Jakarta 2003 

hal 14  

 

Jadi audit manajemen mempunyai karakteristik yang penting diantaranya: 

1. Tujuan dari pemeriksaan manajemen adalah membantu semua peringkat 

manajemen dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen 

dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur serta 
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rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi 

dan efektivitas dimasa mendatang. 

2. Pelaksanaan audit manajemen dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan 

permintaan dari manajemen puncak.  

3. Ruang lingkup audit manajemen meliputi keseluruhan fungsi manajemen dan 

unit-unit yang terkait di dalamnya. 

4. Penerima laporan audit manajemen adalah pihak manajemen yang meminta 

diaudit. 

2.2.3 Tujuan Audit Manajemen  

Tujuan pemeriksaan operasional diutamakan untuk mengevaluasi sumber-

sumber yang dapat melengkapi data keuangan dan juga untuk menentukan apakah 

dasar-dasar transaksi telah terkendali dengan baik. (Hamilton, 1986:13) 

Menurut Harahap, (1991:275), audit manajemen bertujuan untuk memeriksa dan 

menilai operasi perusahaan serta prosedur pelaksanaanya. Juga menyangkut pemberian 

informasi kepada manajemen tentang masalah-masalah operasi yang diperlukan untuk 

melakukan koreksi demi peningkatan penghematan dan produktivitas. 

Sedangkan Menurut Siagian, (2001:113), Tiga aspek yang menjadi sasaran audit 

yakni apakah manajemen memperhitungkan tuntutan berbagai ketentuan normatif atau 

tidak, ketaatan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketaatan 

kepada keputusan yang dibuat sendiri. 

Menurut Sukrisno, (2004:175) tujuan audit manajemen adalah: 

1. Untuk menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam 

perusahaan.  
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2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana dan harta 

lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan efektif. 

3. Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh top manajemen.  

4. Untuk 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, dam efektivitas kegiatan dari operasional 

perusahaan.  

 Jadi dapat disimpulkan tujuan audit manajemen adalah untuk memeriksa 

ekonomisasi, efektivitas dan efisiensi kegiatan serta menilai apakah cara dalam 

mengelola kegiatan yang telah diterapkan tersebut sudah berjalan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam perusahaan. 

2.2.4 Manfaat Audit Manajemen 

Menurut Siagian, (2001:13) jika digunakan dengan tepat audit manjemen bisa 

memberikan manfaat yang besar diantaranya:  

1. Memungkinkan manajemen mengidentifikasi kegiatan operasional dalam 

perusahaan yang tak memberikan kontribusi dalam perolehan keuntungan. 

2. Membantu manajemen dalam peningkatan produktivitas kerja dari beberapa 

komponen organisasi. 

3. Memungkinkan manajemen mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi 

dalam mengkoordinasi berbagai kegiatan dan mengambil langkah strategis untuk 

mengatasi dan menghilangkannya.  
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4. Memantapkan penerapan pendekatan kesisteman dalam menjalankan roda 

organisasi. 

5. Memungkinkan manajemen pada berbagai tingkat menentukan strategi yang tepat. 

6. Membantu manjemen merumuskan pedoman teknis operasional bagi para 

pelaksana berbagai kegiatan dalam perusahaan yang akan membantu para tenaga 

kerja operasional melakukan kegiatan-kegiatan masing-masing dengan tingkat 

efesiensi dan tingkat efektivitas yang lebih tinggi.   

7. Mengidentifikasi dengan tepat berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi 

dalam manajemen sumber daya manusia. 

8. Membantu manajemen menilai perilaku bawahan dalam menyediakan informasi 

bagi pimpinan sesuai dengan kebutuhan pimpinan pada berbagai hierarki 

perusahaan. 

Menurut Tunggal, (2003:14) manfaat dari audit manajemen menurut adalah: 

1. Memberikan informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan 

keputusan. 

2. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan dan 

pengendalian. 

3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan, rencana-

rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah. 

4. Mengindentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan 

tindakan preventif yang akan diambil.  

5. Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil 

pemborosan.  
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6. Menilai efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan yang telah 

ditetapkan.  

7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi 

perusahaan.  

Dapat disimpulkan bahwa manfaat audit manajemen adalah: 

1. Audit manajemen dapat membantu mengidentifikasi masalah dan tantangan secara 

tepat guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.  

2. Audit manajemen dapat membantu manajemen untuk meningkatkan produktivitas 

kinerja dari berbagai komponen organisasi. 

3. Audit manajemen dapat membantu manajemen dalam menilai efisiensi, efektivitas 

dan ekonomisasi penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. 

4. Audit manajemen dapat berfungsi untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, 

rencana dan prosedur yang dijalankan perusahaan. 

2.2.5 Standar Audit Manajemen 

Menurut Bayangkara, (2010:25-26) standar yang dapat digunakan dalam audit 

manajemen adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang (peraturan) yang berlaku. 

2. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit. 

3. Norma (standar) yang sudah mendapat pengakuan (diterima) secara umum. 

4. Kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis.  

5. Pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis.  
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Menurut Gorospe (Tunggal, 1997:5-6) Standar yang dapat digunakan dalam 

audit manajemen adalah 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 sudah disetujui. 

d. Anggaran perusahaan. 

e. Tujuan perusahaan. 

f. Standar dan praktek industri. 

g. Prinsip organisasi dan manajemen.  

h. Praktek manajemen yang sehat. 

Jadi kesimpulan standar yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan audit 

manajemen adalah: 

1. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. 

2. Standar perusahaan terdiri dari: 

a. Struktur organisasi dan tujuan perusahaan. 

b. Kebijakan dan prosedur perusahaan.  

c. Prinsip organisasi dan manajemen. 

d. Standar dan praktek industri. 

3. Pengalaman auditor pada tugas-tugas sebelumnya pada objek audit yang sejenis. 
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2.2.6 Tahap Pelaksanaan Audit Manajemen 

Dalam rangka tercapainya pelaksanaan audit sangat tergantung pada langkah-

langkah yang diambil untuk melakukan audit manajemen. Pada dasarnya urutan 

langkah-langkah pelaksanaan audit manajemen relatif sama.  

 Menurut Hamilton, (1986:5) tahap-tahap audit manajemen adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan fakta dan dokumentasi informasi terbaru 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan 

area lingkup pekerjaan yang telah ditentukan. Data bisa diperoleh dari surat 

menyurat, kebijakan dan prosedur, serta semua informasi informal lainnya yang 

bisa diperoleh secara langsung dari karyawan melalui wawancara. 

2. Riset dan analisa 

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses audit manajemen. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bukti dan fakta-fakta yang dianggap penting 

dalam mendukung laporan akhir yang akan diserahkan kepada top management. 

3. Laporan 

Tahap ini meliputi ringkasan atas pekerjaan yang dilakukan, gambaran mengenai 

ruang lingkup pekerjaan, rincian mengenai temuan-temuan utama dan diskusi 

mengenai alternatif-alternatif yang dapat digunakan top management untuk 

mengurangi permasalahan yang ada.  

 Menurut Tunggal, (2003:15) tahap dari suatu pemeriksaaan audit manajemen 

yang tipikal meliputi: 
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1. Usulan dan pengenalan 

Pertemuan awal auditor dengan manajemen sangat membantu dalam 

menetapkan hubungan baik antara mereka selama fase audit. Selama itu, auditor 

mengetahui tujuan organisasi secara keseluruhan, agar dapat menilai tiap aktivitas, 

unit atau fungsi dalam organisasi. Berdasarkan hal tersebut, auditor harus 

memperoleh suatu pemahaman mengenai tujuan unit organisasi yang diaudit. 

2. Survei pendahuluan 

Survei pendahuluan harus dilakukan pada permulaan audit. Selama fase audit 

ini, auditor melakukan penilaian pendahuluan atas aktivitas yang akan diuji. Pada 

fase ini juga pertanyaan relevan dapat diajukan kepada manajemen operasi dan 

operasi aktual diamati. Informasi yang harus diperoleh adalah informasi data 

keuangan dan statistik, rencana dan anggaran, pengukuran lain serta sistem 

pelaporan yang dipercayai oleh manajemen untuk memonitor kinerja.  

3. Penelaahan yang lebih rinci 

Selama fase penelaahan pendahuluan, pengujian yang terbatas dilakukan untuk 

menilai keabsahan pandangan-pandangan dan impresi yang diperoleh pada fase 

sebelumnya. Selama fase ini dilakukan akan mungkin memberikan pengertian yang 

lebih lengkap mengenai tipe keterampilan staf dan keahlihan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan audit secara lengkap. 

4. Pengujian detail 

Selama fase ini kemutakhiran, kelengkapan dan akurasi data akan ditentukan. 

Tujuan secara keseluruhan adalah untuk mengidentifikasi area yang akan menjamin 

perhatian manajemen. Pengujian audit yang lebih rinci dapat diarahkan terhadap: 
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a. Apakah sasaran dan tujuan akan dicapai dalam anggaran yang telah diotorisasi. 

b. Apakah informasi yang penting dan dapat dipercaya tersedia bagi manajemen 

tepat pada waktunya, dan apakah informasi tersebut digunakan. 

c. Apakah biaya aktivitas operasional secara wajar sepadan dengan manfaat yang 

dicapai. 

d. Apakah aktivitas operasional mencapai hasil yang dimaksudkan. 

e. Apakah aktivitas operasional terus menerus memenuhi kebutuhan target yang 

ditetapkan. 

f. Apakah terdapat suatu kebutuhan yang berkesinambungan untuk aktivitas 

tersebut. Data yang memungkinkan evaluasi demikian dapat diperoleh dari 

sumber yang berbeda dan melalui berbagai teknik.  

5. Mengembangkan dan menelaah temuan audit 

Dalam menilai kinerja operasional, hal utama yang diperlukan adalah 

mendefinisi standar operasional atau kriteria penilaian (operational standards or 

criteria for appraisal). Auditor harus mempunyai pengetahuan yang cukup 

mengenai aktivitas yang diaudit, agar dapat mengembangkan kriteria evaluasi yang 

memadai. Auditor khususnya harus memastikan bahwa: 

a. Standar tersebut realistis dan dapat dicapai oleh personel yang ditelaah. 

b. Unit pengukuran dapat secara objektif ditentukan dan dikenal oleh penyelia dan 

karyawan. 

c. Standar tersebut dapat diterima oleh manajemen maupun karyawan. 

6. Pelaporan 
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Pelaporan merupakan fase berikutnya dan mungkin merupakan fase yang paling 

kritikal dari pemeriksaan manajemen. Hal ini disebabkan, tidak seperti pemeriksaan 

keuangan keberhasilan suatu pemeriksaan manajemen sangat tergantung pada mutu 

laporan yang dihasilkan. Laporan pemeriksaan manajemen merupakan alat yang 

formal untuk memberitahukan manajemen puncak tentang temuan auditor yang 

signifikan serta rekomendasinya. 

7. Tindak lanjut setelah audit 

Tujuan dari penelaahan tindak lanjut adalah untuk memastikan bahwa 

rekomendasi yang dimasukkan dalam laporan audit benar-benar telah dilaksanakan, 

apabila manajemen tidak melakukan tindakan korektif yang dimaksud, maka 

carilah penjelasan untuk kegagalan manajemen melakukan demikian. Suatu 

penelaahan tindak lanjut, lebih disukai sekitar 6 (enam) bulan setelah penerbitan 

laporan audit, memberikan suatu peluang bagi auditor untuk memperoleh umpan 

balik atas efektivitas dan juga setiap kesulitan yang dialami dalam implementasi 

rekomendasi audit.  

Menurut Bayangkara, (2010:21) langkah-langkah audit adalah sebagai berikut: 

1. Audit pendahuluan: 

a. Pemahaman auditor terhadap objek audit. 

b. Penentuan tujuan audit. 

c. Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. 

d. Review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

objek audit. 

e. Pengembangan kriteria awal dalam audit. 
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2. Review terhadap pengendalian manajemen 

3. Audit Lanjutan  

4. Pelaporan  

5. Tindak Lanjut 

Jadi dapat disimpulkan tahap pelaksanaan audit manajemen terdiri dari: 

1. Tahap pendahuluan 

Tujuan dalam tahap ini agar auditor mendapatkan semua informasi tentang latar 

belakang perusahaan dalam waktu yang relatif singkat. 

2. Tahap review dan pengujian sistem pengendalian 

 Tujuan dalam tahap ini agar auditor memperoleh bukti-bukti yang relevan dan 

kompeten yang diperoleh dari klien, sehingga diperoleh keyakinan bahwa 

pemeriksaan dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. 

3. Tahap pemeriksaan terinci 

 Tujuan dalam tahap ini adalah menentukan tindakan apa saja yang dilakukan 

manajemen dan karyawan yang merupakan penyimpangan terhadap kriteria 

(criteria), penyebab (causes), dan akibat (effect).  

2.3 Konsep Efektivitas 

 Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaaan, dimana dalam memilih tujuan 

yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan 

kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai 

dengan hasil yang memuaskan (Susilo, 2000:4).  
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 Menurut Kurniawan, (2005:109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan 

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.  

 Efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai 

kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari 

kuantitas atau volume hasil kerja kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang 

ditargetkan (Agoes,2004:8).  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

suatu pedoman yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk menilai prestasi dari 

seluruh fungsi manajemen. 

2.4 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Simamora (2004:4), manajemen sumber daya manusia merupakan 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan 

individu anggota organisasi atau kelompok  karyawan.  

Menurut Hariandja, (2002:3) Manajemen sumber daya manusia adalah: 

 “Keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktifitas, policy, dan program yang 

bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam 

usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektifitas organisasi dengan 

cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan.” 

 

Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 

pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-

tujuan individu maupun organisasi (Handoko, 1998:4). 
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Gambar 2.1 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

 

Sumber: Handoko : “Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia”, BPFE, 

Yogyakarta, 1998, hal 4 

 

 

Menurut Hasibuan, (2000:10) manajemen sumber daya manusia adalah:  

“Ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang efektif dan 

efisien membantu tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. 

 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses penarikan, pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, dan pemeliharaan setiap individu dalam suatu organisasi 

atau perusahaan guna mendukung tujuan yang telah ditetapkan. 

2.4.1 Aktivitas Sumber Daya Manusia  

Menurut Martoyo, (2000:15) aktivitas sumber daya manusia yang tercakup 

dalam hal ini adalah: 

1. Perencanaan sumber daya manusia (human resources planning) 

2. Rekrutmen (recruitmen) 

3. Seleksi (selection) 
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4. Orientasi (orientation) 

5. Penempatan (placement) 

6. Pendidikan dan Pelatihan (education & training)  

7. Pengembangan (development) 

8. Penilaian Kinerja (appraisa of performance) 

9. Proses Kompensasi (compensation) 

10. Pemberian Insentive sesuai jasanya dalam organisasi (required service) 

11. Hubungan Kerja (employee relation) 

12. Penetuan Akhir (assessment) 

Dapat disimpulkan proses sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa tahap 

yakni meliputi:  

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Suatu aktivitas yang  dirancang oleh organiasasi atau perusahaan yang 

mengatur bagaimana organisasi atau perusahaan harus bergerak dari kondisi 

sumber daya manusia yang telah ditetapkan. 

2. Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

Suatu aktivitas yang dirancang untuk memperoleh calon tenaga kerja yang 

memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. 

3. Seleksi tenaga kerja 

Suatu aktivitas yang yang dirancang oleh organisasi atau perusahaan untuk 

menyeleksi calon tenaga kerja dengan cara melakukan serangkaian tes dan 

wawancara untuk mengidentifikasi latar belakang calon tenaga kerja. 

 



24 

 

4. Orientasi dan penempatan tenaga kerja 

Suatu aktivitas yang dirancang oleh organisasi atau perusahaan untuk 

menempatkan para calon tenaga kerja di posisi yang tepat. 

5. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 

Suatu aktivitas yang dirancang oleh organisasi atau perusahaan untuk 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kinerja individu, kelompok 

atau seluruh organiasasi. 

6. Perencanaan dan pengembangan karir 

 Suatu aktivitas yang dirancang oleh organisasi atau perusahaan untuk 

memotivasi tenaga kerja agar bekerja semaksimal dan seoptimal mungkin demi 

mendapatkan kenaikan jabatan sesuai dengan jenjang karir 

7. Penilaian prestasi kerja 

Suatu aktivitas yang dirancang oleh organisasi atau perusahaan untuk menilai 

dan mengevaluasi kinerja dari setiap individu atau kelompok. 

8. Pemberian kompensasi  dan penghargaan tenaga kerja 

Suatu aktivitas yang dirancang oleh organisasi atau perusahaan dalam 

pemberian upah yang memadai dan adil kepada para tenaga kerja atas 

kontribusinya dalam pencapaian tujuan. 

9. Perlindungan Tenaga Kerja  

Suatu aktivitas yang dirancang oleh organisasi atau perusahaan dalam upaya 

memelihara keharmonisan dengan tenaga kerjanya. 

10. Pemutusan hubungan kerja dan pensiun 
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Suatu aktivitas yang dirancang oleh organisasi atau perusahaan untuk 

memberitahukan alasan mengapa terjadi pemutusan hubungan kerja dan 

pemensiunan. 

2.4.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Simamora, (2004:37) terdapat empat tujuan manajemen sumber daya 

manusia: 

1. Tujuan kemasyarakatan atau sosial 

Tujuan social (societal objective) manajemen sumber daya manusia adalah 

agar organisasi bertanggung jawab secara sosial dan etis tehadap kebutuhan dan 

tantangan masyarakat seraya meminimalkan dampak negatif tuntutan itu terhadap 

organisasi.   

2. Tujuan organisasional 

Tujuan organisasional (organizational objective) adalah sasaran atau target 

formal organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.  

3. Tujuan fungsional 

Tujuan fungsional (functional objective) merupakan suatu tujuan untuk 

mempertahankan kontribusi departemen sumber daya manusia pada tingkat yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

4. Tujuan pribadi  

Tujuan individual (individual management objective) adalah tujuan pribadi dari 

setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya di dalam 

organisasi. 
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Sedangkan menurut Hariandja, (2002:3) tujuan manajemen sumber daya 

manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha 

meningkatkan efektifitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. 

Jadi dapat disimpulkan tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah 

menyelaraskan tujuan dari setiap individu dengan tujuan organisasi sehingga tercapai 

peningkatan efektivitas kinerja dalam merealisasikan tujuan organisasi. 

2.5 Pengertian Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

Audit manajemen sumber daya manusia sebagai penilaian aktivitas operasional 

yang digunakan dalam organisasi (Wether dan Davis dalam Tunggal, 1992:80). 

Menurut Simamora, (2004:672) menyatakan bahwa audit manajemen sumber 

daya manusia (human resources audit) sebagai: 

“Proses evaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia di dalam sebuah 

organisasi dengan tujuan untuk membenahi aktivitas tersebut”. 

 

Adapun Menurut Siagian, (2001:68) audit manajemen sumber daya manusia 

adalah: 

“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”.  

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit manajemen sumber 

daya manusia adalah suatu proses penilaian dan analisis terhadap suatu aktivitas 

sumber daya manusia didalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk 

mengevaluasinya. 
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2.5.1 Tujuan Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Wertther dan Davis dalam Bayangkara (2010:61), beberapa hal yang 

ingin dicapai melalui audit SDM, antara lain: 

1. Menilai efektivitas dari fungsi SDM. 

2. Menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif 

dan efisien. 

3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan 

hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku diperusahaan. 

4. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas 

SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. 

5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan 

ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. 

Menurut Rivai, (2010:1056) tujuan audit manajemen sumber daya manusia 

adalah untuk mengevaluasi kegiatan SDM dengan maksud untuk: 

1. Menilai efektivitas SDM. 

2. Mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki. 

3. Mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam. 

4. Menunjukkan kemungkinan perbaikan, dan membuat rekomendasi untuk 

pelaksanaan perbaikan tersebut. Pelaksanaan audit ini hendaknya mencakup 

evaluasi terhadap fungsi SDM, penggunaan prosedur oleh para manajer, dan 

dampak kegiatan tersebut pada sasaran dan kepuasan kerja. 

Jadi dapat disimpulkan tujuan dari audit manajemen sumber daya manusia 

adalah: 
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1. Tujuan audit sumber daya manusia dapat menilai apakah program atau aktivitas 

sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien.  

2. Tujuan audit manajemen sumber daya manusia dapat memastikan ketaatan apakah 

aktivitas atau program, sumber daya manusia yang telah berjalan sudah sesuai 

dengan dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam perusahaan. 

3. Tujuan audit manajemen sumber daya manusia dapat merumuskan beberapa 

langkah-langkah perbaikan yang tepat guna meningkatkan ekonomisasi, efisiensi 

dan efektivitas berbagai program aktivitas sumber daya manusia. 

2.5.2 Manfaat Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Simamora, (2004: 673) manfaat audit manajemen sumber daya 

manusia (SDM) adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kontribusi departemen sumber daya manusia bagi organisasi. 

2. Meningkatkan citra professional departemen SDM. 

3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar diantara 

anggota-anggota departemen SDM. 

4. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab departemen SDM. 

5. Merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktik SDM. 

6. Menemukan masalah SDM yang kritis.  

7. Memastikan ketaatan yang tepat waktu tehadap berbagai ketentuan hukum. 

8. Mengurangi biaya SDM melalui prosedur personalia yang efektif.  

9. Menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan yang dibutuhkan di 

dalam departemen SDM.  

10. Mewajibkan suatu telaah yang cermat atas sistem informasi departemen. 
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Adapun manfaat dari audit SDM yang dikemukakan oleh Rivai, (2010:1056) 

yakni: 

1. Mengidentifikasi kontribusi-kontribusi departemen SDM terhadap perusahaan. 

2. Meningkatkan citra professional departemen SDM. 

3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar diantara 

karyawan dan departemen SDM. 

4. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab departemen SDM. 

5. Menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. 

6. Menemukan masalah-masalah SDM. 

7. Menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.  

8. Mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur yang efektif. 

9. Meningkatkan kesediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan di 

dalam departemen. 

10. Memberikan evaluasi yang cermat atas sistem informasi departemen SDM.  

Dari beberapa manfaat audit SDM yang disebutkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa manfaat audit SDM adalah:  

1. Memperjelas tugas dan tanggung jawab anggota dalam suatu departemen SDM 

sehingga meningkatkan citra professional bagi departemen sumber daya manusia. 

2. Meningkatkan efisiensi biaya melalui prosedur personalia yang efektif. 

3. Meningkatkan kesediaan untuk berkenan menerima perubahan yang diperlukan di 

dalam departemen SDM. 

4. Meningkatkan penemuan masalah dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan dan rencana strategis perusahaan. 
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5. Meningkatkan ketelitian atas sistem informasi departemen SDM. 

2.5.3 Ruang Lingkup Audit Manajemen Sumber Daya Manusia 

Agar audit manajemen sumber daya manusia mencapai sasarannya, menurut 

Siagian, (2001:69-113) ruang lingkup audit manajemen sumber daya manusia terdiri 

dari: 

1. Keterkaitan dengan strategi perusahaan 

Manajemen puncak bertanggung jawab untuk merumuskan dan menentukan 

strategi yang menjadi tanggung jawabnya. Manajemen puncak bertanggung jawab 

untuk merumuskan dan menentukan strategi induk yang materi cakupannya ialah 

penentuan dalam bidang apa perusahaan bergerak sekarang dan dalam bidang apa 

perusahaan akan bergerak di masa mendatang.  

2. Penyelenggaraan semua fungsi manajemen sumber daya manusia 

Fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab satuan kerja yang mengurus 

sumber daya manusia meliputi kegiatan yang sangat luas, mulai dari penciptaan 

sistem informasi sumber daya manusia yang handal sampai kepemeliharaan 

hubungan industrial yang serasi, meskipun untuk yang disebut terakhir, manajemen 

sumber daya manusia hanya membantu. 

3. Ketaatan manajemen pada berbagai ketentuan normatif, termasuk keputusan yang 

dibuatnya sendiri. 

Berbagai kebijaksanaan pada umumnya mengatur hak dan kewajiban dari 

masing-masing pihak. Audit perlu pula ditujukan pada pencarian dan penemuan 

fakta tentang taat tidaknya manajemen pada berbagai kebijaksanaan yang 

ditetapkannya sendiri. Tidak diperlukan penekanan lebih lanjut untuk membuktikan 
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bahwa ketaatan manajerial itu sangat penting. Taat tidaknya manajemen pada 

berbagai keputusan yang dibuatnya sendiri pasti berdampak sangat kuat pada 

kehidupan organisasional dengan berbagai seginya. 

4. Kepuasan para karyawan perusahaan 

Dari teori manajemen sumber daya manusia diketahui bahwa terdapat empat 

variabel yang menjadi indikator bahagia tidaknya para karyawan dalam berkarya, 

yaitu tingkat produktifitas yang tinggi, tingkat kemangkiran yang rendah, tingkat 

perpindahan pegawai yang rendah dan tingkat kepuasan yang tinggi. Mengingat 

pentingnya kepuasan para karyawan dijamin, pelaksana audit harus pula 

menunjukkan perhatiannya kepada sasaran tersebut.  

Ruang lingkup audit sumber daya manusia menurut Tunggal, (1992:81) yakni 

terdiri dari: 

1. Audit strategi perusahaan 

Profesional sumber daya manusia tidak menentukan strategi perusahaan, akan 

tetapi mereka secara kuat menentukan keberhasilannya. Strategi perusahaan 

berhubungan dengan bagaimana organisasi mendapatkan keuntungan komparatif 

(comparative advantage).  

2. Audit fungsi sumber daya manusia 

Dalam melakukan audit fungsi sumber daya manusia, tim audit harus:  

a. Mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas. 

b. Menentukan tujuan yang dicari setiap aktivitas. 

c. Menelaah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 
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d. Uji petik catatan dalam sistem informasi sumber daya manusia untuk 

mempelajari apakah kebijakan dan prosedur diikuti secara benar. 

e. Mengembangkan suatu tindakan untuk mengoreksi kesalahan dalam tujuan, 

kebijakan dan prosedur. 

f. Menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah tim audit mengatasi 

masalah yang ditemukan melalui audit.  

3. Audit ketaatan manajerial (managerial compliance) 

 Suatu audit juga meneleaah bagaimana baiknya manajer mentaati kebijakan 

dan prosedur sumber daya manusia, kalau manajer mengabaikan atau melanggar 

peraturan hubungan industrial, audit harus mengungkapkan kesalahan ini agar 

tindakan koreksi dapat dimulai.  

4. Audit kepuasan karyawan  

Departemen yang efektif memenuhi tujuan dan kebutuhan karyawan. Apabila 

kebutuhan karyawan tidak dapat dipenuhi, maka akan mengakibatkan perputaran 

absensi dan kegiatan serikat kerja meningkat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup audit manajemen sumber daya 

manusia mencakup strategi perusahaan, ketaataan manajerial dalam mematuhi 

peraturan, dan kebutuhan karyawan. 

2.5.4 Peneliti Terdahulu  

Tabel 2.2 

Peneliti Terdahulu 

 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Metode Hasil 

Setyo, 

Danny 

2011 

Audit 

Operasional 

Fungsi 

Untuk menilai 

tingkat 

efektivitas 

Metode 

pengumpulan 

data 

Secara umum 

pengelolaan sumber 

daya manusia yakni 
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Personalia 

Untuk 

Menilai 

Efektivitas 

Pada PT Iga 

Abadi 

fungsi 

personalia PT 

Iga Abadi, dan 

untuk menilai 

ketaatan PT Iga 

Abadi terhadap 

Undang-Undang 

Ketenagakerjaan 

yang berlaku 

menggunakan 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

dengan 

manajer 

personalia 

dan 

administrasi 

personalia PT 

Iga Abadi. 

yang terdiri dari 10 

fungsi personalia 

yang diaudit 

menunjukkan 8 

fungsi yang terdiri 

dari perencanaan 

sumber daya 

manusia, penarikan 

(recruitmen), 

pengenalan dan 

orientasi, penilaian 

kinerja, pelatihan dan 

pengembanga, 

kompensasi, 

perencanaan dan 

pengembangan karir 

dan pemutusan 

hubunagan kerja 

telah taat dan sesuai 

dengan standar yang 

telah ditetapkan 

perusahaan maupun 

menurut UU 

Ketenagakerjaan. 

Tetapi 2 fungsi yang 

terdiri dari fungsi 

seleksi tenaga kerja 

dan fungsi 

perlindungan tenaga 

kerja terkadang tidak 

mematuhi kriteria 

yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan 

maupun Undang-

Undang 

Ketenagakerjaan.   
Yogie 

Samuel 

Manalu 

(2012)   

Audit 

Manajemen 

Untuk 

Mengevaluasi 

Efektivitas 

Dalam 

Mengelola 

Sumber Daya 

Manusia 

(Studi Kasus 

Untuk 

mengetahui 

efektivitas 

pengelolaan 

sumber daya 

manusia yang 

telah dilakukan 

oleh Dinas 

Kehutanan 

Kabupaten 

Metode 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

kuesioner, 

wawancara 

dengan 

pegawai 

Dinas 

Kehutanan 

Terdapat program 

perencanaan tenaga 

kerja yang belum 

dilaksanakan, 

program pelatihan 

dan pengembangan 

yang tidak dilakukan 

secara periodik dan 

juga program 

orientasi dan 
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Pada Dinas 

Kehutanan, 

Kabupaten 

Malang) 

Malang untuk 

menemukan 

kelemahan dan 

kendala dalam 

mengelola 

sumber daya 

manusianya. 

Kabupaten 

Malang dan 

observasi 

lapangan 

untuk 

memperoleh 

temuan 

fungsi 

sumber daya 

manusia 

Dinas 

Kehutanan 

Kabupaten 

Malang. 

penempatan pegawai 

yang kurang tepat 

menurut bidang 

ilmunya. 

Yogi 

Pramono 

(2012) 

Audit 

Manajemen 

Sebagai 

Upaya Untuk 

Menilai 

Efektivitas 

Fungsi 

Sumber Daya 

Manusia 

Pada PT PLN 

(Persero) 

Area 

Pelayanan 

dan Jaringan 

Malang 

Untuk 

mengetahui 

efektivitas 

pelaksanaan 

fungsi sumber 

daya manusia 

yang dijalankan 

oleh PT PLN 

(Persero) Area 

Pelayanan 

Jaringan 

Malang, untuk 

mengetahui 

kelemahan-

kelamahan yang 

ditemukan 

didalam 

pelaksanaan 

fungsi sumber 

daya manusia, 

dan untuk 

memberikan 

rekomendasi 

perbaikan 

efektivitas.  

Metode 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

kuesioner, 

dokumentasi, 

observasi dan 

wawancara 

dengan SPV 

Departemen 

SDM dan 

perwakilan 

dari beberapa 

karyawan 

Bagian 

Umum dan 

Keuangan.  

Dari 11 fungsi yang 

diteliti yakni: 

perencanaan SDM, 

rekrutmen, seleksi, 

orientasi dan 

penempatan 

karyawan, pelatihan 

dan pengembangan 

karyawan, penilaian 

prestasi kerja, 

kompensasi, 

perencanaan karir, 

perlindungan tenaga 

kerja, pemeliharaan 

hubungan dengan 

karyawan, dan 

pemutusan hubungan 

kerja dan pensiun 

telah berjalan secara 

efektif sesuai dengan 

tujuan dan kebijakan 

yang ada dalam 

perusahan. 

 


