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ABSTRAK 

 

Audit Manajemen pada fungsi sumber daya manusia bertujuan untuk 

menilai seberapa efektif CV Rimba Sentosa dalam melaksanakan fungsi sumber 

daya manusianya dan mengidentifikasi kelemahan dari fungsi SDM serta 

memberikan rekomendasi terhadap perbaikan fungsi SDM yang ada di 

perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif.  

Data dari penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan tiga elemen dasar pada audit menejemen, yaitu criteria, causes, 

dan effect. Batasan masalah dari penelitian ini adalah penilaian efektivitas pada 

fungsi SDM yang dilaksanakan di CV Rimba Sentosa, yaitu perencanaan sumber 

daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, 

orientasi dan penempatan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja sumber daya 

manusia, kompensasi dan balas jasa, perlindungan tenaga kerja dan pemutusan 

hubungan kerja.  

Hasil penelitian menunjukkan, dari 10 fungsi sumber daya manusia, 

terdapat 1 fungsi sumber daya manusia yang tidak efektif, yaitu perencanaan dan 

pengembangan karir. Berdasarkan temuan tersebut, maka peneliti memberikan 

rekomendasi perbaikan kepada CV Romba Sentosa dimasa yang akan datang. 

 

Kata kunci : Audit Manajemen, Efektivitas, Fungsi Sumber Daya Manusia,    

Rekomendasi 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan perekonomian di Indonesia telah cukup 

membaik. Negara Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai negara yang 

berkembang, dimana sebagian besar perusahaan yang berperan aktif di 

dalam pertumbuhan global perekonomian Indonesia harus dapat saling 

bersaing baik di dalam segi operasional maupun dalam konseptual.  

Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi 

perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus dan menggunakan 

sumber daya manusia yang tersedia agar dapat berfungsi secara efektif dan 

efisien. Sumber daya manusia diibaratkan sebagai motor penggerak 

sebuah organisasi. Sebagus apapun tujuan, visi, misi, dan strategi 

organisasi tidak akan berguna apabila sumber daya manusianya tidak 

diperhatikan dan dikelola dengan baik. Sebuah organisasi juga tidak akan 

berkembang apabila sumber daya manusia di dalamnya tidak memiliki 

rasa memiliki dan keinginan untuk memajukan organisasi dari dalam diri 

mereka.  

Hal ini sangat penting, mengingat sumber daya manusia 

merupakan salah satu faktor utama dalam suatu perusahaan yang berguna 

untuk menunjang semua operasi perusahaan dan pada akhirnya akan 

menunjang kelangsungan hidup perusahaan serta dalam hal untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 

Perencanaan yang dilakukan tidak lepas dari pentingnya fungsi 

sumber daya manusia yang baik untuk meningkatkan efektivitas dalam 

perusahaan. Adanya pengelolaan fungsi sumber daya manusia yang tepat 

dapat menunjukkan bahwa perusahaan bisa mendapatkan, 

mengembangkan dan mengevaluasi karyawan sesuai dengan kualifikasi 

yang ditentukan guna mencapai tujuan perusahaan. Fungsi sumber daya 

manusia yang baik adalah yang mampu melihat sumber daya manusia di 

dalam sebuah organisasi sebagai sebuah aset yang perlu dipertahankan 

mengingat kontribusinya yang sangat besar terhadap keberhasilan 

organisasi. 

Audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia dirancang 

untuk menganalisis dan menilai ulang kinerja perusahaan dengan 

membandingkannya terhadap berbagai standar dan tolak ukur yang telah 

ditentukan. Dalam pelaksanaan audit dinilai apakah operasi perusahaan 

telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku ditinjau dari 

kepentingan manajemen perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai audit manajemen dengan judul “AUDIT 

MANAJEMEN SEBAGAI SARANA UNTUK MENILAI 

EFEKTIVITAS FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA (Studi Kasus 

pada CV Rimba Sentosa, Sukoharjo)” 

 

 



  

2. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menilai efetivitas dan efisiensi fungsi sumber daya 

manusia. 

b. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pencapaian 

efektivitas pelaksanaan fungsi sumber daya manusia. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Auditing 

1. Pengertian Auditing 

Audit adalah suatu proses sistematik dan objektif dari 

penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan 

pernyataan (assertion) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna 

memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang 

diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Indra 

Bastian, 2007:2-3). 

Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan 

dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tetang 

tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif 

untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Haryono Yusuf, 2001:11). 

2. Jenis-Jenis Audit 

Menurut Haryono (2000 : 15) terdapat tiga jenis audit, yaitu : 

a. Audit Laporan Keuangan. 

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah 

keseluruhan penyajian laporan telah sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Pada umumnya kriteria yang digunakan adalah 

prinsip akuntansi berlaku umum, meskipun audit lazim juga 

dilakukan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

dasar tunai (cash basis). 

b. Audit Kesesuaian. 

Audit kesesuaian dilakukan untuk menentukan apakah pihak 

yang di audit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang 

telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hasil audit 

kesesuaian, biasanya dilaporkan kepada seseorang atau pihak 

tertentu yang lebih tinggi yang ada dalam organisasi yang 

diaudit 

c. Audit Manajemen. 

Audit manajemen dilakukan untuk mengkaji (review) atas setiap 

bagian dari prosedur dan metoda yang diterapkan suatu 

organisasi dengan tujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.  

 

 



  

Audit Manajemen 
1. Pengertian Audit Manajemen 

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 yang memiliki wewenang lebih tinggi. Audit manajemen 

dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program 

yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit 

untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah 

digunakan secara efisien (Bhayangkara 2010).  

Ada beberapa pendapat mengenai definisi audit 

manajemen, di antaranya sebagai berikut Audit manajemen 

merupakan Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu 

perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan 

operasional yang telah ditentukan oleh manajemen,untuk 

mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan 

secara efektif, efisien dan ekonomis. Pada umumnya definisi dari 

audit manajemen menekankan pada penilaian efektivitas, efisiensi 

dan ekonomisasi. Istilah audit manajemen sering digunakan 

bergantian dengan istilah audit operasional. (Agoes, 2004:175). 

2. Tujuan Audit Manajemen 

Audit manajemen sangat berperan bagi perusahaan dalam 

menilai aktivitas dari sudut pandang efisiensi, efektivitas dan 

kehematan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian agar lebih 

memusatkan perhatiannya pada pencapaian tujuan-tujuan 

perusahaan yang meliputi sasaran strategi. 

Berdasarkan uraiaan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

audit operasional adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memeriksa, menelaah kegiatan perusahaan dan 

menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan tersebut. 

b. Untuk menilai prestasi manajemen telah sesuai dengan 

ketentuan, kebijakan dan peraturan yang ada dalam 

perusahaan dan lebih baik dari masa sebelumnya. 

c. Untuk menilai kecermatan dan keberhasilan pengendalian 

manajemen yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan dan rencana yang telah ditetapkan perusahaan. 

3. Tahap-tahap Pelaksanaan Audit Manajemen 

Menurut Bayangkara (2008: 10) ada beberapa tahapan yang 

harus dilakukan dalam melakukan audit operasional, yaitu : 

a. Tahap Audit Pendahuluan. 

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

latar belakang terhadap objek yang diaudit. Pada audit ini 

juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, 

ketentuan, dan kebijakan terkait dengan aktivitas yang 



  

diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah 

diperoleh 

b. Tahap Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen 

Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian 

terhadap pengendaliaan manajemen objek audit, dengan 

tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen 

dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 

c. Tahap Audit Terinci. 

Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang 

cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang 

telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan 

pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara 

satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji 

permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. 

d. Tahap Pelaporan 

Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit 

termasuk yang diberikan kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan. Hal ini penting untuk menyakinkan pihak 

manajemen (objek audit) tentang keabsahan hasil audit dan 

mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan 

perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. 

e. Tahap Tindak Lanjut. 

Sebagai tahap akhir dari audit operasional, tindak lanjut 

bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang 

untuk melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengn 

rekomendasi yang diberikan. 

Efektivitas 

Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah derajat keberhasilan yang diupayakan lewat 

pemanfaatan keseluruhan sumberdaya yang ada dalam suatu perusahaan. 

Bekerja dengan efektif berarti dapat menjalankan operasinya secara efektif 

dan efisien agar dapat memilih tujuan-tujuan yang tepat dari seperangkat 

alternatif atau pilihan cara dan menentukan suatu pilihan dari beberapa 

pilihan lain. (IBK Bayangkara, 2008: 14).  

Fungsi Sumber Daya Manusia 

 Dalam menjalankan pekerjaan seharusnya organisasi atau 

perusahaan memperhatikan fungsi sumber daya manusia dan fungsi 

operasional seperti yang dikemukakan oleh IBK Bayangkara (2008:68-

104). Menurutnya, fungsi sumber daya manusia yang terdiri dari : 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang 

kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai 

bidang tugas dan tanggungjawab yang dikelola perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Tanggung jawab perencanaan SDM pada 

dasarnya terletak pada seluruh msnsjer  yang membutuhkan SDM dan 

departement SDM. Tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya 



  

terletak pada seluruh msnsjer  yang membutuhkan SDM dan 

departement SDM sebagai koordinator SDM yang menangani bidang 

SDM. 

2. Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang 

memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka 

perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk 

mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Rekrutmen juga harus 

memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja 

untuk masuk ke dalam perusahaan. 

3. Seleksi Sumber Daya Manusia 

Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi 

mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya 

diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. 

4. Orientasi dan Penempatan Tenaga Kerja 

Orientasi bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan 

(pekerjaan) yang tepat. Ini berarti mengukur keseuaian antara 

ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan seseorang dengan tuntutan 

pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan 

serta kesempatan. 

5. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan 

SDM dalam melaksanakan tugas dan tabggubg jawabnya, baik saat ini 

maupun masa yang akan datang. 

6. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Karier merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan 

pengalaman dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan ier 

adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam 

pekerjaannya. Fungsi SDM harus secara sadar dan bertanggung jawab 

ryawamembantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan 

karier karyawan. 

7. Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia 

Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan 

kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk 

tugas dan tanggung jawab tersebut. 

8. Kompensasi dan Balas Jasa 

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 

atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal 

ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM 

yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan 

individual atas jasa, keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan 

kepada bisnis perusahaan. 

9. Perlindungan Tenaga Kerja 

Perlindungan tenaga kerja mengacu pada kondisi fisiologis-fisik dan 

psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas 



  

kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan 

dengan baik program perlindungan tenaga kerja secara signifikan dapat 

mencegah berbagai kecelakaan kerja atau menderita penyakit tertentu 

pada karyawannya. 

10. Pemutusan Hubungan Kerja 

Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri 

sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar 

perusahaan bisa bertahan hidup. Pemutusan hubungan kerja 

melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan 

terutama yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang terkena 

PHK tersebut. UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

 

  

C. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan 

tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menilai efektifitas penerapan 

audit operasional terhadap fungsi sumber daya manusia. Hasan (2003: 54) 

Metode penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data, 

penyusunan data, dan analisis data. Pada penelitian ini penulis mencoba 

untuk melakukan pemeriksaan operasional terhadap pelaksanaan fungsi 

sumber daya manusia dalam perusahaan. Peneliti merupakan instrumen 

utama dan fokus penelitian ada pada cara pandang narasumber akan 

pentingnya audit manajemen untuk menilai efektifitas fungsi sumber daya 

manusia. 

Sumber Data 
Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti ada dua,yaitu : 

1. Data Primer 

Pada penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui 

proses wawancara dengan Manajer Bagian Umum dan Personalia CV 

Rimba Sentosa serta Staf Bagian Umum dan Personalia. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini meliputi : 

a. Sejarah dan perkembangan CV Rimba Sentosa. 

b. Visi dan misi CV Rimba Sentosa. 

c. Struktur organisasi CV Rimba Sentosa. 

d. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh CV Rimba Sentosa. 

e. Data mengenai pelaksanaan fungsi sumber daya manusia, dari 

proses perencanaan tenaga kerja sampai dengan pemutusan 

hubungan kerja. 

f. Dokumen lain yang berkaitan dan dapat digunakan dalam 

penelitian audit operasional fungsi sumber daya manusia pada CV 

Rimba Sentosa.  

Teknik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan, antara lain : 



  

1. Survei Pendahuluan 

Penulis melakukan wawancara awal kepada Manajer Divisi Personalia 

CV Rimba Sentosa untuk meminta izin pelaksanaan penelitian serta 

memperoleh gambaran kondisi perusahaan saat ini. 

2. Survei lapangan 

Pada survei ini penulis melakukan dua metode, yaitu: 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tanya jawab langsung 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, 

khususnya pada Manajer Divisi Personalia CV Rimba Sentosa. 

b. Dokumentasi 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen sejarah 

singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, deskripsi 

pekerjaan, jumlah tenaga kerja, kebijakan manajemen mengenai 

SDM, biaya sumber daya manusia, peraturan disiplin, dan 

dokumentasi absensi karyawan pada CV Rimba Sentosa. 

c. Observasi 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung mengenai 

kegiatan operasional pada CV Rimba Sentosa, seperti: prosedur 

penyeleksian awal karyawan, kedisiplinan karyawan, prosedur 

penggajian, dan lainnya. Kejadian ini dicatat dan 

didokumentasikan sebagai data primer. 

3. Studi kepustakaan (library study) 

Dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan pembahasan, dengan maksud lebih memperdalam 

teori-teori yang dipakai dalam membahas dan memecahkan masalah-

masalah data pada CV Rimba Sentosa. 

Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang 

hasilnya dapat digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik 

kesimpulan penelitian (Pramono, 2012). Adapun prosedur analitis data 

pada penelitian ini dibagi dalam tiga tahap yaitu: 

1. Pemeriksaan Pendahuluan 

Tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan di CV Rimba Sentosa 

untuk mendapatkan informasi latar belakang. Dalam tahap ini peneliti 

mengumpulkan dan mempelajari data dan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dalam penelitian serta menemukan informasi latar 

belakang dan gambaran umum mengenai program audit yang 

dilaksanakan. 

2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen 

Dengan pengujian ini, peneliti dapat memberikan penilaian terhadap 

bagian-bagian yang berpotensi lemah dan dapat menimbulkan masalah 

pada perusahaan. Selanjutnya, tujuan audit dapat ditetapkan sebagai 

dasar dalam pemeriksaan selanjutnya. 

 

 



  

3. Pemeriksaan Terinci 

Peneliti menganalisis temuan-temuan data dengan menggunakan 

criteria, causes dan effects yang diperoleh selama melaksanakan audit 

sumber daya manusia pada CV Rimba Sentosa. 

4. Pengembangan dan Perumusan Laporan 

Peneliti membuat rekomendasi yaitu berupa tindakan korektif atas 

kelemahan signifikan yang ditemukan maupun kelemahan potensial 

yang terdapat pada fungsi spesifik sumber daya manusia sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas fungsi sumber daya manusia 

lebih efektif. 

 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pemeriksaan Pendahuluan 

1. Sejarah Singkat CV Rimba Sentosa 

Perusahaan CV Rimba Sentosa berdiri pada tahun 1984. 

Bidang usaha yang dirintis adalah bidang kontraktor. Semula 

perusahaan ini bernama CV Karya Santosa, proyek yang mula-mula 

digarap adalah beberapa proyek pemerintah Dati II Sukoharjo. 

Untuk pertama kalinya di bulan September tahun 1997 CV 

Rimba Sentosa mengikuti pameran industri funiture di Kohin, Jepang 

dan kembali ke tanah air dengan membawa banyak order dari beberapa 

buyer (pembeli) dan pedagang besar (whole seller) Eropa yang cukup 

besar yaitu dari Yunani, Jerman, Denmark, Prancis, Belanda. Karena 

order yang semakin banyak, maka CV Rimba Sentosa bisa melakukan 

ekspor secara langsung. 

2. Kondisi Umum Perusahaan 

a. Organisasi dan Personalia 

Jumlah tenaga kerja langsung bagian perusahaan. Pada bulan Juni 

tahun 2014 jumlah karyawan yang diperkejakan adalah sebanyak 

208 orang. 

b. Sistem Kompensasi 

CV Rimba Sentosa menetapkan besarnya upah masing-masing 

karyawan sebagai berikut : 

1) Upah bulanan 

Besarnya berkisar antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 

2.000.0000 

2) Upah harian  

Beasarnya berkisar antara Rp 115.000 sampai dengan Rp 

150.000 

Gambaran Umum Penyelenggaraan Fungsi Sumber Daya Manusia 
Penyelenggaraan fungsi sumber daya manusia di CV Rimba 

Sentosa pada umumnya hampir sama dengan perusahaan-perusahaan lain, 

yakni mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. 

Personalia ini memiliki tugas dan wewenang antara lain melaksanakan 

kebijakan dan ketentuan dari hasil rapat anggota maupun rapat umum 



  

pengurus mengenai perencanaan karyawan, melaksanakan proses 

rekrutmen, melaksanakan kebijakan dan ketentuan mengenai kompensasi 

dan sosial karyawan, melaksanakan ketentuan mengenai pendidikan, 

pelatihan dan pengembangan karyawan melaksanakan kebijakan mengenai 

pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. 

Hasil Analisis dan Pengelompokan temuan  
1. Fungsi Perencanaan SDM 

a. Kondisi 

Perencanaan tiap unit didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja 

masing-masing devisi dan dihitung berdasarkan aktivitasnya. 

Dokumen mengenai seluruh perencanaan perusahaan di masa yang 

akan datang telah terdokumentasi dengan jelas. Manajer terlibat 

dalam pengajuan jumlah kebutuhan karyawan di bagian masing-

masing. Setiap karyawan mengetahui dan memahami visi, misi, 

tujuan, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

b. Kriteria 

Pola ketenagaan dan pemenuhan tenaga mempertimbangkan rasio 

beban kerja dan standar ketenagaan. Kebutuhan tenaga tiap unit 

ditentukan secara mandiri dan bersama-sama. 

c. Penyebab 

Pada umumnya CV Rimba Sentosa telah melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang berlaku, baik kebijakan perusahaan itu sendiri 

maupun pemerintah. 

d. Akibat 

Pelaksaaan fungsi perencanaan sumber daya manusia pada CV 

Rimba Sentosa telah berjalan dengan efektif dengan membuat 

perencanaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan internal maupun 

eksternal. 

e. Rekomendasi 

CV Rimba Sentosa harus tetap membuat suatu perencanaan SDM 

secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik dan tetap 

melakukan evaluasi danpeninjauan terhadap perencanaan-

perencanaan yang telah ditetapkan. 

2. Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

a. Kondisi 

Dalam lowongan biasanya perusahaan mencantumkan persyaratan, 

baik persyaratan umum, persyaratan administratif dan persyaratan 

skill atau keahlian. 

b. Kriteria 

Rekrutmen dilakukan sesuai kebutuhan yaitu apabila perusahaan 

membutuhkan tenaga sesuai formasi. Seluruh calon karyawan 

wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus. 

c. Penyebab  

Pada umunya CV Rimba Sentosa telah melaksanakan seluruh 

program sesuai dengan kebijakan perusahaan dan pemerintaah. 

d. Akibat 



  

Pelaksanaan seluruh program fungsi rekrutmen karyawan yang 

diselenggarakan oleh CV Rimba Sentosa telah berjalan dengan 

efektif sesuai dengan kebijakan perusahaan itu sendiri dan 

peraturan pemerintah. 

e. Rekomendasi 

CV Rimba Sentosa harus tetap melakukan evaluasi seluruh 

program rekrutmen sehingga dapat dilakukan perbaikan setiap 

waktu. Disarankan untuk membuat sistem rekrutmen online untuk 

mempermudah melakukan seleksi administrasi. 

3. Seleksi Sumber Daya Manusia 

a. Kondisi 

Seleksi penerimaan karyawan dilakukan oleh bagian personalia di 

bantu oleh staffnya atau tim seleksi, seleksi umum di laksanakan 

staff kepersonaliaan, seleksi khusus untuk karyawan-karyawan 

bagian khusus itu di lakukan langsung oleh personalia 

b. Kriteria 

Apabila terdapat karyawan yang mengundurkan diri secara 

mendadak maka akan dilakukan seleksi terbatas pada seleksi 

administrasi dan tes kompetensi profesi. 

c. Penyebab 

Perusahaan melakukan proses seleksi dengan tujuan untuk 

menyaring calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 

d. Akibat 

Pelaksanaan proses seleksi karyawan yang dilakukan telah 

berjalan secara efektif, dikarenakan perusahaan telah membentuk 

tim penyeleksi sehingga karyawan yang dibutuhkan sesuai 

dengan kualifikasi perusahaan 

e. Rekomendasi 

CV Rimba Sentosa disarankan untuk melakukan evaluasi 

terhadap tim seleksi, hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa 

perusahaan benar-benar memiliki tim yang berkualitas akan 

kebutuhan perusahaan. 

4. Orientasi dan Penempatan Tenaga Kerja 

a. Kondisi  

Orientasi umum dilaksanakan 2 hari meliputi visi dan misi. 

Orientasi kerja dilaksanakan selama 3 bulan, orientasi yang 

dilakukan yaitu praktek kerja termasuk di dalamnya mengenai 

pengenalan dan penempatan sesuai dengan profesi karyawan pada 

departemen. 

b. Kriteria  

Setiap karyawan yang diterima wajib menjalani orientasi dengan 

materi yang berisi aspek hukum, profesi, dan keagamaan. Masa 

orientasi kerja selambat-lambatnya 3 bulan dan setinggi-tingginya 

6 bulan. 

 



  

c. Penyebab 

Masa orientasi karyawan yang dilaksanakan selama tiga bulan 

bertujuan untuk memberikan perkenalan bagi karyawan baru 

mengenai tugas dan wewenang karyawan dalam menjalankan 

tugas dan bermanfaat bagi karyawan 

d. Akibat 

Pelaksanaan orientasi dan penempatan telah berjalan efektif 

sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Orientasi 

umum dan orientasi di tempat kerja bermanfaat yaitu memahami 

lingkungan kerja 

e. Rekomendasi 

CV Rimba Sentosa disarankan untuk membuat program orientasi 

yang bertujuan untuk mengakrabkan antara karyawan baru dan 

karyawan lama. 

5. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

a. Kondisi 

Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan telah dilakukan secara 

kondisional. Pelaihan-pelatihan yang sifatnya rutin dilakukan oleh 

tenaga kerja senior atau setingakat supervisor yang memberikan 

pelatihan-pelatihan secara rutin pada karyawan-karyawan baru 

b. Kriteria 

Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan dilaksanakan 

secara berkala setiap tahunnya, di lingkungan perusahaan yaitu 

dengan menggunakan metode job training. Biaya yang 

dibutuhkan dalam pelatihan dan pengembangan tidak melampaui 

anggaran yang ditentukan perusahaan, dan jika ada diperoleh dari 

bonus akibat pelanggaran disiplin karyawan. 

c. Penyebab 

Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan 

antara bulan januari sampai maret dengan metode on the job 

training, memberikan dampak positif bagi kualitas karyawan. 

d. Akibat 

Pelatihan yang dilaksanakan secara kondusif cukup efektif, 

karena perusahaan telah memiliki program pelatihan secara 

berkala dan dengan menggunakan metode yang digunakan sudah 

sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

e. Rekomendasi 

Menurut (Mathis, 2009:313) calon karyawan yang akan diberikan 

pelatihan harus dinilai kesiapan belajarnya, seperti kemampuan 

belajar, motivasi belajar, dan efektivitas diri. Perlu diadakan 

sharing bersama dengan perusahaan lain yang setara atau lebih 

tinggi. 

6. Perencanaan dan Pengembangan Karir 

a. Kondisi 



  

Perusahaan belum melaksanakan program perencanaan dan 

pengembangan karir karyawan. Sejauh ini perusahaan masih 

melakukan rotasi dan mutasi saja. 

b. Kriteria 

Promosi dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan prestasi kerja 

dan bila ada formasi jabatan yang kosong. Promosi ke jenjang 

lebih tinggi disesuaiakan dengan pendidikan karyawan 

c. Penyebab 

Perusahaan masih memiliki jumlah pelayanan yang masih 

terbatas, sehingga program tersebut masih berupa wacana 

meskipun kebijkan sudah ada. 

d. Akibat 

Program perencanaan dan pengembanagan karir belum berjalan 

dengan efektif karena perusahaan belum merealisasikan kebijakan 

program tersebut, 

e. Rekomendasi 

Program perencanaan dan pengembanagan karir harus sudah 

mulai dirintis dari sekarang dan suatu saat ketika perusahaan telah 

berkembang lebih besar dan memiliki kemampuan secara 

finansial disarankan untuk merealisasikan seluruh kebijakan yang 

ada. 

7. Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia 

a. Kondisi 

Perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan secara 

periodik. Evaluasi kinerja karyawan dilakukan secara bertingkat. 

Evaluasi kinerja harian dilakukan oleh supervisor. 

b. Kriteria 

Perusahaan secara periodik memiliki program penilaian kinerja 

untuk setiap karyawan dan membuat laporan penilaian kinerja 

yang dilakukan setiap tiga bulan, enam bulan dan satu tahun. 

Hasil penilaian kinerja digunakan untuk menentukan besar 

kecilnya evaluasi kenaikan gaji karyawan, karena meskipun 

perusahaan sudah mengacu pada UMK. 

c. Penyebab 

Program penilaian kinerja SDM berlangsung secara berkala, 

bertujuan untuk meninjau aktivitas karyawan di perusahaan, 

sehingga dalam jangka waktu tersebut keterampilan karyawan 

dapat terlihat. 

d. Akibat 

Metode yang digunakan oleh perusahaan sudah baik yaitu dengan 

cara terbuka dimana seluruh karyawan diberikan hak untuk 

memberikan penilaian terhadap kinerja masing-masing karyawan, 

baik secara lisan maupun dengan lembar penilaian. 

e. Rekomendasi 

CV Rimba Sentosa tetap melakukan proses penilaian kinerja 

karyawan secara berkala, dan obyektif, serta terbuka sehingga 



  

perusahaan dapat memantau prestasi kerja karyawan dan dapat 

mengambil langkah yang tepat terhadap karyawan tersebut. 

 

8. Kompensasi dan Balas Jasa 

a. Kondisi 

CV Rimba Sentosa menggunakan sistem penggajian PGPS yaitu 

sistem penggajian berdasarkan jam masuk karyawan dan 

berpedoman pada UMK. 

b. Kriteria 

Besarnya gaji, baik untuk karyawan tetap maupun kontrak tidak 

boleh kurang dari ketentuan UMK. Dasar penggajian karyawan 

menunjukan penggolongan gaji secara berjenjang 

c. Penyebab 

Perolehan gaji yang diperoleh karyawan sesuai dengan UMK 

sehingga hak yang diperoleh karyawan dapat terpenuhi, hal ini 

akan berpengaruh pada kinerja karyawan 

d. Akibat 

Pelaksanaan fungsi manajemen kompensasi yang dilaksanakan 

CV Rimba Sentosa telah berjalan efektif sesuai dengan kebijkan 

perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku. 

e. Rekomendasi 

Sistem penggajian harus dievaluasi secara periodik untuk 

mengetahui tingkat kepuasan karyawan. Pemberian penghargaan 

berupa kesempatan pengembangan karir patut untuk 

dipertimbangkan. 

9. Perlindungan Tenaga Kerja 

a. Kondisi 

Karyawan diberikan fasilitas layanan kesehatan seperti check up 

setiap 1 (satu) tahun sekali. Ada juga suurat kesepakatan bersama 

antara karyawan manajemen dan pemilik yang mengatur tentang 

hak dan kewajiban karyawan, 

b. Kriteria 

Perusahaan memeberikan jaminan pemeliharaan kesehatan, 

jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

hubungan kerja, jaminan perlindungan hari tua, santunan dan 

tunjangan lainnya. Menurut (Rivai, 2003:420) bahwa salah satu 

cara mengendalikan stres dan kelelahan kerja adalah dengan 

menciptakan program kebugaran 

c. Penyebab 

CV Rimba Sentosa memiliki program perlindungan tenaga kerja, 

yang diberikan untuk seluruh karyawan agar senantiasa kinerja 

karyawan tidak terganggu. . Program perlindungan tenaga kerja 

ini, merupakan program yang dibuat atas kebijakan perusahaan. 

d. Akibat 

Pelaksanaaan fungsi perlindungan dan keselamatan kerja pada 

CV Rimba Sentosa telah berjalan efektif sesuai dengan kebijakan 



  

perusahaan yang berlaku. Pelatihan keselamatan dan kesehatan 

kerja membantu karyawan memahami risiko kerja. Program ini 

memberikan motivasi bagi karyawan dalam menyelesaikan 

tugasnya, agar kesehatan tetap terjaga dan aktivitas yang 

dilakukan tetap dapat berjalan dengan baik. 

e. Rekomendasi 

Perlu disediakan obat-obatan untuk mengobati cedera atau gejala 

sakit ringan yang tidak terduga, sehingga aktivitas perusahaan 

dapat berjalan secara optimal. 

10. Pemutusan Hubungan Kerja 

a. Kondisi 

PHK yang dilakukan selama ini terkait atas usia pensiun 

maksimal 55 tahun, meninggal dunia, pengunduran diri karena 

kemauan sendiri, kontrak kerja habis. 

b. Kriteria 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan dengan alasan: usia 

pensiun maksimal 55 tahun, meninggal dunia, pengunduran diri 

karena kemauan sendiri, kontrak kerja habis, pelanggaran disiplin, 

dan masalah perekonomian bisni 

c. Penyebab 

Perusahaan menerapkan PHK sesuai dengan peraturan dan 

kebijakan yang berlaku di perusahaan. Perusahaan telah 

melaksanakan kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku 

d. Akibat 

Pelaksanaan PHK yang dilaksanakan oleh CV Rimba Sentosa 

sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan kebijakan yang 

berlaku di perusahaan. 

e. Rekomendasi 

CV Rimba Sentosa diharapkan tetap melaksanakan kebijakan 

mengenai PHK. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara 

periodic terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai 

PHK. . Ketika jumlah karyawan yang mengundurkan diri dirasa 

signifikan maka disarankan agar perusahaan melakukan evaluasi 

dengan melakukan wawancara keluar.  

 

 

E. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis 

lakukan, maka penulis menyusun suatu kesimpulan untuk fungsi SDM 

pada CV Rimba Sentosa sebagai hasil akhir dari penelitian ini. Penelitian 

yang telah dilakukan di CV Rimba Sentosa terkait dengan audit 

manajemen fungsi sumber daya manusia dianalisis dengan cara 

membandingkan antara kriteria, kondisi, penyebab dan akibat, sehingga 

menghasilkan nilai positif atau negatif pada setiap program yang 

dijalankan perusahaan. 



  

Melalui akibat inilah akan diketahui apakah program yang 

dijalankan oleh perusahaan sudah efektif sesuai dengan aturan atau tujuan 

yang telah ditetapkan atau belum. Simpulan yang dibuat oleh penulis 

antara lain: 

1. Penyelenggaraan fungsi SDM yang dilaksanakan oleh CV Rimba 

Sentosa telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku baik peraturan dalam perusahaan maupun peraturan 

perundangan seperti UU no.13/2003 tentang ketenagakerjaan. Namun 

pada program perencanaan dan pengembanagan karir belum berjalan 

dengan efektif karena perusahaan belum merealisasikan kebijakan 

program tersebut.  

2. Peneliti memberikan rekomendasi antara lain: 

a. Perusahaan hendaknya melakukan penyesuaian terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku mengingat peraturan yang terus 

mengalami perubahan dan perbaikan. 

b. Perusahaan sebaiknya membentuk staf personalia untuk 

menjalankan penyelenggaraan fungsi SDM agar tetap berjalan 

dengan efektif. 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penilaian efektivitas didasarkan pada data-

data dan bukti-bukti yang diperoleh selama melakukan kegiatan penelitian, 

antara lain: 

1. Keterbatasan waktu dan tenaga serta luasnya lingkup fungsi sumber 

daya manusia mengakibatkan adanya kemungkinan informasi penting 

tidak dapat diteliti secara mendetail.. 

2. Unsur subyektifitas sewaktu wawancara dilakukan. Kelemahan metode 

ini terletak pada tingkat reliabilitasnya, dimana pihak yang 

diwawancara mungkin saja memberikan jawaban yang tidak pasti. 

Saran 

Berdasarkan hasil audit fungsi sumber daya manusia pada CV 

Rimba Sentosa, penulis memberikan beberapa saran untuk memperbaiki 

kelemahan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti antara lain: 

1. Waktu penelitian diperpanjang. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan faktor kunci sehingga akan lebih baik jika peneliti terlibat 

langsung dalam melaksanakan aktivitas yang terdapat pada fungsi 

sumber daya manusia. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah obyek 

penelitian dengan mengikutsertakan penyelenggaraan fungsi 

pemeliharaan hubungan karyawan dan pencapaian kepuasan kerja. 

Dengan demikian, akan didapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan 

sempurna dengan menggunakan analisis yang baik. 

3. Ada baiknya wawancara dilakukan tidak hanya pada bagian sumber 

daya manusia, melainkan dengan bagian lain yang terkait maupun 

dengan karyawan bawah sehingga akan dihasilkan data yang lebih 

akurat. 



  

4. Data yang bersifat kuantitatif sedapat mungkin diperoleh untuk 

mendapatkan data yang lebih obyektif. 
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