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BAB II

LANDASAN TEORI

Menurut Cooper dan Schindler (2003) dalam Sugiyono (2013:41), teori

adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis

sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori

merupakan suatu konseptualisasi umum yang diperoleh dari jalan yang sistematis.

2.1. Audit Secara Umum

2.1.1. Pengertian Audit

Definisi Audit menurut Boynton, Johnson dan Kell yang diterjemahkan oleh

Rajoe, Gania dan Budi (2002:5) adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi,
dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut
dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian
hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang diterjemahkan oleh Yusuf, A.A.

(2011:4) audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan

kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:1), auditing adalah:

“Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan
atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing
harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.



11

Menurut Mulyadi (2002:9), auditing 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
diterapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

audit dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti terkait dengan

informasi dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menentukan dan melaporkan

tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan

serta menyampaikan hasil tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.2. Jenis-jenis Audit

Menurut Boynton, Johnson dan Kell yang diterjemahkan oleh Rajoe, Gania

dan Budi (2002:6) bahwa terdapat tiga jenis audit, antara lain:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan

mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat

memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara

wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip

akuntansi yang diterima umum.

2. Audit Operasional

Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi

bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam

hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.
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3. Audit Ketaatan

Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-

bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas

telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu, seperti

kriteria yang telah ditetapkan oleh kreditor dan ketentuan pemerintah. Laporan

audit kepatuhan umumnya ditujukan kepada otoritas yang menerbitkan kriteria

tersebut dan dapat terdiri dari: (1) ringkasan temuan atau (2) pernyataan

keyakinan mengenai derajat kepatuhan dengan kriteria tersebut.

2.2. Audit Manajemen

2.2.1. Pengertian Audit Manajemen

Menurut Bayangkara (2011:2), audit manajemen adalah pengevaluasian

terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Manajemen dalam konteks

audit manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus

dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang lebih

tinggi.

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang diterjemahkan oleh Yusuf, A.A.

(2011:16), audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap

bagian dari prosedur dan metode operasional organisasi. Manajemen biasanya

mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi pada akhir audit

operasional. Audit manajemen adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan

operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan

operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah
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kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis

(Agoes, 2004:175).

Menurut Simke (1982) dalam Tunggal (2003:11), audit manajemen

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 di atas dapat disimpulkan bahwa audit

manajemen memberikan suatu informasi mengenai efektivitas, efisiensi dan

ekonomisasi operasional perusahaan kepada pihak manajemen.

2.2.2. Karakteristik Audit Manajemen

Menurut Tunggal (2000:2) ada beberapa karakteristik audit manajemen antara

lain:

1. Proses yang sistematis

Seperti dalam kasus audit laporan keuangan, audit manajemen mencakup

suatu seri dari langkah dan prosedur yang logis terstruktur dan terorganisasi.

Aspek ini termasuk perencanaan yang baik, juga termasuk mendapatkan dan

secara obyektif menilai bukti-bukti yang berhubungan dengan aktivitas yang

diperiksa.

2. Menilai operasi organisasi

Penilaian operasi harus didasarkan pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan

disetujui. Kriteria tersebut sering kurang jelas dibandingkan kriteria yang
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digunakan dalam audit laporan keuangan. Pemeriksaan operasional mengukur

tingkat korespondensi antara performa aktual dengan kriteria.

3. Efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi operasi

Tujuan utama dari pemeriksaan operasional adalah untuk membantu

manajemen dan organisasi yang diperiksa, memperbaiki efektivitas, efisiensi

dan ekonomisasi dari operasi. Pemeriksaan operasional memfokuskan pada

masa yang akan datang. Hal ini merupakan kebalikan langsung dari audit

keuangan yang mempunyai fokus historikal.

4. Melaporkan kepada orang yang tepat

Penerima laporan audit operasional adalah manajemen atau individu yang

meminta audit. Sebagian besar kasus, dewan direksi atau panitia menerima

tembusan laporan audit operasional.

5. Rekomendasi untuk perbaikan

Tidak seperti audit laporan keuangan, suatu audit operasional tidak berakhir

dengan suatu laporan mengenai temuan-temuan. Suatu aspek yang paling

menantang dari tipe pemeriksaan adalah mengembangkan rekomendasi.

2.2.3. Tujuan Audit Manajemen

Menurut Bayangkara (2011:3), audit manajemen bertujuan untuk

mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan

perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai

perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahan

tersebut.
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Menurut Hamilton yang diterjemahkan oleh Hazny (1986:14), tujuan

pemeriksaan manajemen adalah untuk mengevaluasi keberhasilan dan efisiensi

pada perusahaan juga digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan perusahaan atau

untuk membatasi luas pemeriksaan suatu bagian tertentu atau fungsi dari

organisasi.

Menurut Siagian (2004:113), tiga aspek yang menjadi sasaran audit yaitu

apakah manajemen memperhitungkan tuntutan berbagai ketentuan normatif atau

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

kepada keputusan yang dibuat sendiri.

Dari berbagai tujuan audit di atas, dapat disimpulkan bahwa audit manajemen

bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas, program dan aktivitas yang perlu

diperbaiki sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya kerugian di masa

yang akan datang.

2.2.4. Manfaat Audit Manajemen

Berdasarkan tujuan dilakukannya audit manajemen maka manfaat dari audit

manajemen (Tunggal, 2003: 14):

1. Memberi 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.



16

4. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan

tindakan preventif yang akan diambil.

5. Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk

memperkecil pemborosan.

6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah

ditetapkan.

7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi

perusahaan.

2.2.5. Ruang Lingkup Audit Manajemen

Bayangkara (2011:4) menjelaskan ruang lingkup audit manajemen meliputi

seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini berupa seluruh kegiatan

atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program/aktivitas yang

dilakukan.

Tunggal (2000:74) menjelaskan bahwa audit manajemen dibatasi oleh

beberapa hal sebagai berikut:

a. Waktu

Berkaitan dengan kekomprehensifan audit.

b. Pengetahuan

Auditor hanya akan sensitif terhadap masalah-masalah yang sesuai dengan

latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki saja.

c. Biaya dan Data
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d. Standar

Bidang yang berada di luar standar atau kriteria keefektifan adalah di luar

ruang lingkup audit operasional.

e. Orang

Auditor tidak boleh menyinggung soal ketidakmampuan seseorang dalam

melakukan fungsinya, tetapi hanya boleh menunjukkan bahwa suatu

pekerjaan atau tugas dilaksanakan dengan tidak efektif.

f. Entitas audit

Pembatasan audit operasional pada suatu fungsi tertentu atau unit dalam

beberapa hal menyampaikan aspek – aspek yang mempengaruhi entitas audit,

tetapi aspek – aspek tersebut berada dalam lingkup suatu fungsi atau unit lain.

2.2.6. Standar Audit Manajemen

Menurut Tunggal (1992:5), standar-standar yang digunakan untuk evaluasi

dalam melakukan 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 telah disetujui

d. Anggaran perusahaan

e. Tujuan perusahaan yang ditetapkan

3. Standar dan Praktek Industri
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4. Prinsip Organisasi dan Manajemen

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

perusahaan-perusahaan yang maju.

6. Pemikiran dan falsafah pimpinan dapat digunakan sebagai standar untuk

penilaian.

2.2.7. Tahap-tahap Audit Manajemen

Menurut Bayangkara (2011:10) ada beberapa tahapan yang harus dilakukan

dalam audit manajemen dan dapat dikelompokkan menjadi empat:

1. Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang

terhadap objek yang diaudit. Selain itu, pada audit ini juga dilakukan

penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan dan kebijakan berkaitan

dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang

telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung

kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Dari informasi latar belakang ini,

auditor dapat menentukan beberapa tujuan audit sementara.

2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen

objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen

dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini,

auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit
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sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya

kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan.

3. Audit Terinci

Tahapan ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten

untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Tahap ini juga

dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu

temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang

berkaitan dengan tujuan audit. Temuan yang cukup, relevan dan kompetan

dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja audit (KKA) untuk

mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan.

4. Pelaporan

Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk

rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal

ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen tentang keabsahan hasil

audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan

perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan

dalam bentuk komprehensif yaitu menyajikan temuan-temuan penting hasil

audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Rekomendasi

harus disajikan dalam bahasa yang operasional dan mudah dimengerti serta

menarik untuk ditindaklanjuti.

Menurut Siagian (2004:26) tahap-tahap dalam audit manajemen adalah

sebagai berikut:
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1. Menentukan cakupan kegiatan audit berdasarkan kesatuan persepsi antara

manajemen puncak dan pelaksana audit.

2. Merencanakan kegiatan audit yang meliputi identifikasi komponen

perusahaan yang akan menjadi sumber data, jangka waktu pelaksanaan,

pengorganisasian kegiatan audit, penentuan instrumen pengumpulan data dan

teknik analisis yang akan digunakan.

3. Mengumpulkan data berupa dokumen, wawancara, kuesioner dan survei

langsung di lapangan.

4. Memilih dan menggunakan teknik analisis data yang tepat sehingga

menghasilkan informasi yang relevan, mutakhir, lengkap dan dapat dipercaya.

5. Menyusun laporan yang bermanfaat bagi manajemen puncak untuk

mengambil keputusan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan

produktivitas perusahaan.

2.3. Konsep Dasar Efektivitas

2.3.1. Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, 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 (Martoyo, 2007:4).

Menurut Bayangkara (2011:11), efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu

perusahaan untuk mencapai tujuan. Aktivitas sumber daya manusia yang efektif
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harus memenuhi kebutuhan karyawan, manajer operasi, tantangan, lingkungan,

serta rencana strategis perusahaan (Tunggal, 1992:86).

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif

organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92). Berdasarkan pendapat

tersebut, maka apabila output dari program/kegiatan memberikan kontribusi besar

pada tujuan organisasi atau program/kegiatan dapat dikatakan efektif, sedangkan

apabila output dari program/kegiatan tidak memberikan kontribusi yang besar

terhadap tujuan organisasi atau program/kegiatan tersebut maka dapat dikatakan

tidak efektif.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas

merupakan ukuran suatu keberhasilan kinerja perusahaan dalam mencapai

tujuannya dengan berpedoman pada standar-standar yang telah ditetapkan.

2.3.2. Pendekatan Efektivitas

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis (2000:23) menjelaskan

berbagai pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan eksperimental (experimental approach). Pendekatan ini berasal

dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik.

2) Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach).

Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan

keberhasilan.
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3) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused approach).

Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematik untuk

pengelola program dalam menjalankan tugasnya.

4) Pendekatan yang berorientasi kepada pemakai (the user oriented approach).

Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan

penekanan pada perluasan pemakaian informasi.

5) Pendekatan yang responsif (the responsive approach). Pendekatan responsif

menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari

pengertian isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat,

berminat dan berkepentingan dengan program (stakeholder program).

2.3.3. Ukuran Efektivitas

Krech, Cruthfied dan Ballachey dalam Danim (2004:119) menyebutkan

ukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas

atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud

dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan

keluaran (output).

b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat

kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif

(berdasarkan pada mutu).
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c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif

dengan dunia kerja yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan

kemampuan.

d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam

suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan

kadar yang tinggi.

2.4. Manajemen Sumber Daya Manusia

2.4.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Wahyudi (2002:1) mengemukakan manajemen sumber daya manusia

merupakan 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.

Menurut Flippo dalam Handoko (1985:3), manajemen sumber daya manusia

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-

kegiatan pengadaan, pengembangan pemberian kompensasi, pengintegrasian,

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu,

organisasi dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk

meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi.

Menurut Simamora (2006:4), manajemen sumber daya manusia adalah

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan

individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya
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manusia sebagai proses sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan

sumber daya manusia dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi

(Susilo, 2002:4).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen

sumber daya manusia adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia

sehingga tujuan individu dan perusahaan dapat tercapai.

2.4.2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Dessler (1997:124) tanggung jawab 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.
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Menurut Manullang (1981: 14), manajemen sumber daya manusia memiliki

tujuan agar setiap individu dalam organisasi dapat bekerja sama dengan teman-

temannya untuk merealisasikan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dari berbagai tujuan manajemen sumber daya manusia di atas, dapat

disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk

memastikan bahwa pelaksanaan yang terkait dengan sumber daya manusia dapat

berjalan efektif dan efisien.

2.4.3. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Mondy (2008:4) menjelaskan fungsi manajamen sumber daya manusia adalah

sebagai berikut:

1. Penyediaan Staf

Penyediaan staf merupakan proses yang menjamin suatu organisasi untuk

selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahlian-keahlian yang

memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat dan pada waktu yang tepat

untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup:

a. Perencanaan

Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk

mencocokkan pasokan orang-orang internal dan eksternal dengan

peluang-peluang pekerjaan yang diperkirakan terjadi sepanjang periode

waktu tertentu.
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b. Perekrutan

Perekrutan adalah proses menarik para individu pada waktu tertentu,

dalam jumlah cukup dan dengan kualifikasi-kualifikasi yang memadai.

c. Seleksi

Seleksi adalah proses memilih sekelompok pelamar individu yang paling

sesuai untuk posisi tertentu dan organisasi.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Perencanaan dan pengembangan karir

Perencanaan karir adalah proses berkelanjutan di mana individu

menetapkan tujuan karir dan mengidentifikasi cara-cara untuk

mencapainya. Pengembangan karir adalah pendekatan formal yang

digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang dengan

kualifikasi dan pengalaman yang memadai tersedia ketika dibutuhkan.

b. Pelatihan dan pengembangan

Pelatihan memberi para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang

dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini, sedangkan pengembangan

adalah pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki

fokus lebih jangka panjang.

c. Manajemen dan penilaian kinerja

Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk

memastikan telah berjalannya proses-proses organisasi untuk

memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim dan organisasi.



27

Penilaian kinerja adalah suatu sistem formal peninjauan dan evaluasi

kinerja tugas individu atau tim.

3. Kompensasi

Kompensasi mencakup semua imbalan total yang diberikan kepada para

karyawan sebagai timbal balik untuk jasa mereka.

4. Keselamatan dan Kesehatan

Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka yang

disebabkan kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan, sedangkan kesehatan

adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik atau emosi.

5. Hubungan Ketenagakerjaan

Hubungan ketenagakerjaan mengatur hubungan kekaryawanan dan

perburuhan.

2.5. Audit Manajemen Sumber Daya Manusia

2.5.1. Pengertian Audit Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Bayangkara (2011:60) audit sumber daya manusia merupakan:

“Penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya
manusia yang terjadi pada perusahaan untuk memastikan apakah
aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif serta
memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang masih terjadi
pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan
kinerja dari program/aktivitas tersebut”.

Susilo (2002:63) mendefinisikan audit sumber daya manusia adalah:

“Pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif dan
terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh
manajemen sumber daya manusia dengan tujuan memastikan
dipenuhinya azas kesesuaian, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan
sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran
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fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan baik untuk
jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang”.

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

mendefinisikan audit sumber daya manusia merupakan suatu pengecekan

pengendalian secara keseluruhan (Overal Quality Control Check) terhadap

aktivitas sumber daya manusia dalam suatu divisi atau perusahaan dan dalam

keadaan bagaimana aktivitas tersebut mendukung strategi organisasi.

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 (Siagian, 2004:68).

Dari empat definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit manajemen

sumber daya manusia merupakan suatu penilaian atau evaluasi terhadap aktivitas

sumber daya manusia apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis,

efisien dan efektif.

2.5.2. Tujuan Audit Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Bayangkara (2011:61) ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui

audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit

tersebut, antara lain:

1) Menilai efektivitas sumber daya manusia

2) Menilai apakah program/aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara

ekonomis, efektif dan efisien.
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3) Memastikan ketaatan berbagai program/aktivitas sumber daya manusia

terhadap ketentuan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di

perusahaan.

4) Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap

aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap

perusahaan.

5) Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan

ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas berbagai program/aktivitas sumber daya

manusia.

2.5.3. Manfaat Audit Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Siagian (2004:63), manfaat audit manajemen sumber daya manusia

adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasikan kontribusi satuan kerja yang menangani sumber daya

manusia kepada organisasi.

2) Memperbaiki citra satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia.

3) Mencegah timbulnya citra negatif akibat kurangnya rasa tanggung jawab dan

profesionalisme oleh satuan kerja yang menangani sumber daya manusia.

4) Memperjelas tugas dan tanggung jawab satuan kerja yang menangani sumber

daya manusia.

5) Mendorong penerapan kebijaksanaan yang seragam dalam praktik-praktik

mengurus sumber daya manusia.
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6) Dapat memberi indikasi apakah dalam perusahaan terdapat masalah-masalah

sumber daya manusia yang serius dan harus segera ditangani atau tidak.

7) Memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

8) Meningkatkan kemampuan untuk menekan biaya dalam penyelenggaraan

berbagai fungsi sumber daya manusia.

9) Mampu menghadapi perubahan dan mengikuti irama perubahan

organisasional.

10) Memberikan evaluasi terhadap sistem informasi sumber daya manusia.

2.5.4. Ruang Lingkup Audit Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Bayangkara (2011:67), ruang lingkup sumber daya manusia dibagi

ke dalam tiga kelompok, sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya,

yaitu perolehan, penggunaan dan penghentian penggunaan sebagai berikut:

1) Rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia, mulai dari awal proses

perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan

penempatan.

2) Pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, meliputi semua

aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai

dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan.

3) Pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mengundurkan diri maupun

pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan.
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Menurut Siagian (2004:69), lingkup audit manajemen sumber daya manusia

terdiri dari: (1) keterkaitan dengan strategi perusahaan, (2) penyelenggaraan

semua fungsi sumber daya manusia, (3) ketaatan manajemen pada berbagai

ketentuan normatif, termasuk keputusan yang dibuatnya sendiri dan (4) kepuasan

para karyawan perusahaan.

2.5.5. Tahap-tahap Audit Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Bayangkara (2011:64) ada lima tahapan yang harus dilakukan dalam

audit manajemen:

1. Audit Pendahuluan

Tahap ini auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar

belakang dan gambaran umum terhadap program/aktivitas sumber daya

manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan

mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara (tentative audit

objective). Tujuan audit merupakan suatu hipotesis yang memerlukan

pembuktian untuk menjawab pertanyaan atau kecurigaan auditor. Tujuan

audit terdiri atas tiga elemen, yaitu:

a) Kriteria (criteria)

Kriteria (criteria) merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman

bertindak bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi. Kriteria

dapat berupa:

1) Rencana sumber daya manusia

2) Berbagai kebijakan dan peraturan tentang sumber daya manusia
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3) Tujuan setiap program sumber daya manusia

4) Standart Operating Procedure (SOP) yang dimiliki perusahaan

5) Rencana pelatihan dan pengembangan karyawan

6) Standar evaluasi atau ukuran kinerja yang telah ditetapkan

perusahaan

7) Peraturan pemerintah

8) Standar atau norma yang merupakan best practice yang diterapkan

oleh perusahaan sejenis dalam bidang sumber daya manusia dapat

digunakan sebagai acuan (benchmark)

9) Kriteria lain yang mungkin untuk diterapkan

b) Penyebab (causa)

Penyebab (causa) merupakan pelaksanaan program-program sumber

daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi

sumber daya manusia yang ada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat

positif, dimana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapainya

tujuan dari program yang dilaksanakan atau dicapainya manfaat yang

lebih dari program/aktivitas yang dilaksanakan. Selain itu penyebab juga

bersifat negatif dimana aktivitas yang terjadi menyebabkan tidak

tercapainya tujuan dari program atau bahkan perusahaan mengalami

kerugian baik secara finansial maupun non finansial.
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c) Akibat

Akibat merupakan sesuatu yang ditanggung perusahaan karena

terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan berdasarkan

kriteria dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan.

2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman

untuk mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien dan

efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Auditor harus memahami hal ini

terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa

hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus

diperhatikan oleh auditor dalam audit sumber daya manusia antara lain:

a. Tujuan dari program/aktivitas sumber daya manusia harus dinyatakan

dengan jelas dan tegas.

b. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan

program/aktivitas sumber daya manusia yang dilaksanakan.

c. Anggaran program.

d. Pedoman/metode kerja, persyaratan kualifikasi.

e. Spesifikasi dan deskripsi pekerjaan.

f. Standar atau ukuran kinerja program.

Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajamen ini auditor akan

mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi, sehingga dapat

memutuskan tujuan audit sementara yang diterapkan pada audit pendahuluan

dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya.
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3. Audit Lanjutan

Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan

pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kriteria,

kondisi, penyebab dan akibat. Berbagai temuan tersebut kemudian dianalisis

untuk memahami apakah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan

yang berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan-permasalahan

yang lain. Auditor harus mengembangkan temuan secara cermat sehingga

dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi, apa penyebab dari

penyimpangan tersebut dan apa akibatnya bagi perusahaan. Dari berbagai

kekurangan yang ditemukan kemudian auditor menyusun suatu rekomendasi

untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terjadi di masa

yang akan datang.

4. Pelaporan

Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan

audit dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung

kesimpulan, serta rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif

perbaikan terhadap kekurangan yang masih terjadi.

5. Tindak Lanjut

Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan

auditor. Pada dasarnya keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya

ada pada manajemen, tetapi dalam pelaksanaannya auditor dapat

mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi

yang diajukan dan dapat mencapai tujuan.


