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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh penulis

terkait penyelenggaraan fungsi sumber daya manusia di PT. Pura Barutama, yaitu

dengan membandingkan kriteria, kondisi, penyebab dan akibat, dapat disimpulkan

bahwa penyelenggaraan 11 (sebelas) fungsi sumber daya manusia secara umum

telah berjalan efektif. Sebelas fungsi SDM yang diaudit adalah perencanaan SDM,

rekrutmen, seleksi dan orientasi, pelatihan dan pengembangan karyawan,

perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi,

perlindungan dan kesehatan, kepuasan kerja karyawan, pemeliharaan hubungan

dengan karyawan, serta pemutusan hubungan kerja. Namun, di dalam 3 (tiga)

fungsi SDM masih terdapat beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria

yang sudah ditetapkan. Tiga fungsi tersebut adalah pelatihan dan pengembangan

karyawan, kompensasi, serta perlindungan kesehatan.

Berdasarkan pengembangan temuan audit dari masing-masing fungsi SDM

ditemukan beberapa hambatan antara lain, penggunaan website perusahaan

sebagai informasi lowongan kerja belum dimanfaatkan secara maksimal, adanya

program pelatihan yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana, kurangnya tingkat

kedisiplinan tim trainer dalam pelaksanaan pelatihan, adanya karyawan yang

tidak mendapatkan pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK),

kurangnya kedisiplinan karyawan terhadap jam kerja perusahaan, serta adanya
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karyawan yang tidak mengetahui penggunaan Alat Pemadam Api Ringan

(APAR).

Rekomendasi yang bisa diberikan penulis kepada perusahaan adalah sebagai

berikut:

1) Perusahaan sebaiknya lebih memanfaatkan iklan lowongan kerja pada

website perusahaan.

2) Perusahaan sebaiknya menggunakan media sosial sebagai wadah untuk

menginformasikan lowongan kerja.

3) Perusahaan sebaiknya mengevaluasi metode rekrutmen mana yang

memberikan hasil yang maksimal.

4) Perusahaan perlu melakukan ekspansi keluar wilayah Jateng dan DIY agar

tenaga kerja yang didapat lebih bervariasi dan berkualitas.

5) Perusahaan sebaiknya membuat kebijakan tertulis mengenai hubungan

kekeluargaan antar karyawan.

6) Perusahaan sebaiknya menunjuk klinik terpercaya untuk melakukan tes

kesehatan bagi para pelamar.

7) Perusahaan sebaiknya melakukan tes psikologi untuk level direksi agar

dapat mengetahui kepribadian yang sulit untuk diketahui melalui

wawancara.

8) Perusahaan sebaiknya perlu mengevaluasi dan memperbaiki tertundanya

pelatihan tersebut sehingga untuk program-program selanjutnya perusahaan

dapat mempersiapkan materi secara matang.
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9) Perusahaan perlu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 3 (tiga)

pelatihan wajib yaitu K3, Pura’s Way dan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran (PBK) agar dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.

10) Perusahaan sebaiknya mengadakan 3 (tiga) pelatihan wajib tidak hanya

untuk karyawan baru, tetapi karyawan lama juga perlu untuk mendapatkan

pelatihan tersebut.

11) Perusahaan perlu memperbaiki pelaksanaan pelatihan. Tim pelaksana

pelatihan sebaiknya sudah berada di tempat minimal 1 (satu) jam sebelum

pelatihan dimulai dan perlu mengadakan briefing sebelum pelatihan dan

evaluasi setelah pelatihan.

12) Perusahaan sebaiknya memberlakukan penilaian objektif dan subjektif

untuk semua karyawan tanpa terkecuali.

13) Sebaiknya perusahaan juga menggunakan penilaian dari bawah yaitu

penilaian yang dilakukan bawahan terhadap atasannya.

14) Perusahaan sebaiknya memberlakukan absensi pada siang hari atau jam

istirahat sehingga dapat mencegah karyawan yang beristirahat melebihi jam

yang sudah ditentukan.

15) Perusahaan sebaiknya membuat program “reward” non finansial bagi

karyawan terbaik berdasarkan hasil penilaian periode tertentu.

16) Perusahaan perlu mengevaluasi pelatihan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran (PBK) agar dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.
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17) Perusahaan sebaiknya menambah sarana untuk menampung saran dan

keluhan karyawan yaitu sms center dan email agar lebih cepat ditanggapi

oleh perusahaan.

18) Perusahaan sebaiknya memberikan suatu penghargaan non finansial

terhadap karyawan yang pensiun jika kondisi finansial perusahaan baik.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan dalam

pelaksanaannya, antara lain:

1. Penulis hanya melakukan audit pada HR Grup. Hal ini dikarenakan banyaknya

unit bisnis yang berjumlah 25 unit sehingga membutuhkan waktu yang lebih

lama dan tenaga yang lebih besar. Keterbatasan waktu, tenaga dan luasnya

aktivitas SDM memungkinkan adanya informasi penting yang tidak dapat

digali secara mendetail.

2. Adanya kelemahan dalam metode wawancara yaitu tingkat reliabilitasnya.

Narasumber mungkin saja memberikan jawaban yang subyektif terhadap

pertanyaan yang diberikan.

3. Adanya keterbatasan untuk mendapatkan data-data finansial perusahaan yang

bersifat rahasia yaitu anggaran dan biaya terkait penyelenggaraan fungsi

SDM.
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5.3. Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk memperbaiki kelemahan dan

meningkatkan kualitas penelitian baik untuk perusahaan maupun untuk penulis

selanjutnya dengan pokok bahasan yang serupa, antara lain:

a. Perusahaan

1) Pura Group sebaiknya dapat menjadikan hasil audit sebagai alat untuk

mengetahui efektivitas fungsi SDM

2) Rekomendasi yang diusulkan penulis sebaiknya dapat dipertimbangkan

Pura Group untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan.

b. Peneliti selanjutnya

1) Sebaiknya wawancara tidak hanya dilakukan pada divisi SDM saja

melainkan bagian atau divisi lain yang terkait.

2) Sebaiknya waktu penelitian diperpanjang sehingga dapat menggali

informasi lebih dalam agar data yang diperoleh semakin banyak dan

bervariasi.

3) Beberapa data yang berhubungan dengan anggaran dan biaya terkait

penyelenggaraan fungsi SDM sebisa mungkin diperoleh agar dapat dinilai

efektivitasnya.

4) Sebaiknya audit dilakukan pada satu atau beberapa fungsi SDM saja agar

lebih terfokus pada satu area sehingga data yang diperoleh semakin

banyak dan mendalam.


