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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, peneliti 

menyimpulkan terkait  penyelenggaraan  sumber daya manusia (SDM) pada PT Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Pasuruan dengan cara membandingkan antara kriteria audit 

yang berdasarkan prosedur manajemen dengan penyebab atau aktivitas aktual dan 

akibat yang merupakan hasil perbandingan antara keduanya secara umum telah cukup 

efektif dan sesuai dengan peraturan perusahaan. 

Dari 10 fungsi SDM  yang diteliti 2 (dua) diantaranya, yakni fungsi perencanaan 

SDM dan fungsi orientasi dan penempatan tidak berjalan efektif dikarenakan terdapat 

faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dalam proses penyelenggraan fungsi SDM 

dan beberapa kebijakan manajemen tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh 

Kantor Pusat. Sedangkan 8 (delapan) fungsi SDM yakni fungsi rekrutmen tenaga 

kerja, fungsi seleksi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, fungsi penilaian kinerja, 

fungsi perencanaan dan pengembangan karir, fungsi pemberian kompensasi, fungsi 

perlindungan tenaga kerja dan fungsi pemutusan hubungan kerja  telah berjalan efektif 

sesuai dengan peraturan perusahaan.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penilaian efektivitas didasarkan pada data-data dan 

berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama melakukan kegiatan penelitian, akan 

tetapi terdapat berbagai keterbatasan dalam proses pelaksanaanya, diantaranya adalah: 
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1. Keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya lingkup SDM yang mengakibatkan 

adanya kemungkinan informasi yang penting tidak dapat diteliti secara mendetail. 

2. Adanya ungsur subyektifitas dalam proses wawancara sehingga jawaban yang 

diutarakan terkadang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.  

3. Data-data yang bersifat rahasia terkait dengan anggaran, penilaian level gaji, dan 

laporan keuangan tidak dapat diperoleh oleh peneliti. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil audit fungsi sumber manusia pada PT Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Pasuruan, peneliti memberikan beberapa saran untuk memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ada guna dapat meningkatkan kualitas penelitian dengan 

pokok bahasan yang serupa di masa mendatang, yakni antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya waktu penelitian diperpanjang serta terlibat langsung 

dalam pelaksanaan aktivitas yang terdapat pada fungsi SDM,  sehingga data yang 

diperoleh dapat lebih akurat.   

2. Dalam tahap wawancara, tidak hanya pada bagian SDM saja, melainkan dengan 

bagian lain yang terkait sehingga akan dihasilkan data yang lebih akurat.  

3. Data-data yang bersifat kuantitatif seperti anggaran, penilaian level gaji, dan 

laporan keuangan sedapat mungkin diperoleh karena dapat dijadikan dasar untuk 

mendapatkan data yang lebih objektif.  


