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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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, sehingga nantinya dapat menghantarkan Indonesia 

menjadi Negara yang berkompeten di perekonomian global. Untuk 

itulah setiap perusahaan yang ada di Indonesia, agar dapat bersaing 

dengan perusahaan yang berskala internasional, membutuhkan 

manajemen sumber daya yang berkualitas dan dapat mendukung 

terlaksananya tujuan setiap perusahaan. 

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. Bagi perusahaan, sumber daya manusia 

merupakan aset potensial yang dimiliki dan berperan penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia diibaratkan 

sebagai motor penggerak sebuah organisasi. Sebagus apapun tujuan, 

visi, misi, dan strategi organisasi tidak akan berguna apabila sumber 
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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. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

melakukan perencanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut.  

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.  

Mengingat betapa pentingnya peran fungsi sumber daya 

manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan,  

maka perusahaan perlu melakukan penilaian (evaluasi) terhadap 

pelaksanaan program-program sumber daya manusia yang telah 

dikembangkan dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. 
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Evaluasi ini dengan melakukan audit atas sumber daya manusia yang 

dilaksanakan secara komprehensif untuk menciptakan sebuah 

perbaikan atas kekurangan-kekurangan dan mencari solusi atas 

hambatan-hambatan yang ditemukan dalam mencapai tujuan dari 

fungsi sumber daya manusia.  

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. Untuk itulah fungsi 

sumber daya manusia perlu memastikan bahwa karyawan yang bekerja 

adalah karyawan dengan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan 

organisasi serta memperhatikan pemberdayaan dan kepuasan karyawan 

yang akan berpengaruh pada kinerja mereka. (Siti Latifarul : 2006) 

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 serta latar belakang mengenai 

pentingnya audit manajemen untuk menilai tingkat efektivitas fungsi 

sumber daya manusia pada sebuah perusahaan atau organisasi, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai audit 
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manajemen dengan judul “AUDIT MANAJEMEN SEBAGAI 

SARANA UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS FUNGSI SUMBER 

DAYA MANUSIA (Studi Kasus pada CV Rimba Sentosa, 

Sukoharjo)” 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Apakah fungsi sumber daya manusia sudah berjalan efektif dan 

efisien? 

2. Bagaimana alternatif perbaikan yang dapat dilakukan untuk 

mencapai efektivitas fungsi sumber daya manusia? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan  

dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan 

terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, 

maka dalam hal ini dilakukan pembatasan yaitu pada fungsi 

perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, 

seleksi sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan karyawan, 

penilaian kinerja karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, 

pemberian kompensasi, perlindungan tenaga kerja, dan pemutusan 

hubungan kerja. Serta penilaian efektivitas yang dilakukan dengan 
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membandingkan antara aktivitas aktual pada fungsi sumber daya 

manusia dengan kriteria yang merupakan acuan keberhasilan yang 

bersumber dari tujuan dan kebijakan manajemen pada fungsi spesifik 

personalia. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Dari permasalahan yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menilai efetivitas dan efisiensi fungsi sumber daya 

manusia. 

2. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pencapaian 

efektivitas pelaksanaan fungsi sumber daya manusia. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang 

mandalam mengenai Audit Manajemen Sebagai Sarana Untuk 

Menilai Efektivitas Fungsi Sumber Daya Manusia yang diterapkan 

oleh perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan, untuk memberikan masukan, informasi tambahan 

dan pertimbangan perusahaan untuk peningkatan kinerja 
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perusahaan agar perusahaan maju lebih baik sesuai tujuan serta 

dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia di perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai ilmu pengetahuan 

serta wawasan dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian dimasa yang akan datang. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam mempermudah 

pemahaman atas penelitian ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. 

Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar penyusunan 

skripsi dalam perumusannya dituangkan dalam lima bab. 

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini memaparkan ide yang 

mendasari dilasanakan penelitian dan latar belakang masalah, 

perumusan masalah yang menjadi dasar dilasanakannya penelitian, 

batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat 

yang diharapkan dari penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II berisi tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari landasan teori 

yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan sebagai dasar 

untuk menganalisis, temuan hasil penelitian terdahulu dan informasi 

lain yang membentuk kerangka teori yang berguna dalam penyusunan 

penelitian ini. 
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Bab III berisi metode penelitian. Bab ini mempaparkan 

mengenai metode yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang ada dan menguraikan tentang kerangka pemikiran, 

metode analisis data, sumber dan jenis data serta teknik pengumpulan 

data yang penulis lakukan dan teknik analisis data. 

Bab IV berisi pembahasan. Bab ini menyajikan dan 

menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus 

merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. 

Bab V berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari 

laporan penelitian yang berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


