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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Innama Amruhu Idza Arada Sya,ian An Yakqula Lahu Kun Fayakun” (QS.

Yasin:82)

“Berusaha lah selagi mampu, ingatlah kerja keras tidak akan menghianati

hasil, jangan dengarkan mereka yang hanya berkomentar tentangmu yang

ingin menyurutkan semangatmu, tapi gunakanlah kedua tangan untuk

menutup telingamu agar tak mendengar mereka dan tetap fokus kedepan,

dan tak ada resah tanpa keluh, tak ada langkah tanpa peluh hingga

mencapai apa yang diinginkan”

“perfect is good, most matter is attitude”

“winners focus on winning, losers focus on winners”

Diwita Maulidia

Terucap pada MU Allah SWT

Kupersembahkan untuk:

 Ayah dan ibuku Tercinta

yang selalu mendoakan

 Nenek dan tante tersayang

 Keluarga besar

 Dosen Pembimbingku

 Sahabat dan Teman-

temanku

 Almamaterku
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ABSTRAK

Diwita Maulidia / 222017177 / 2021 / Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT. Suryabumi Agrolanggeng Pali

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana audit manajemen fungsi sumber daya
manusia dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan pada PT.Suryabumi Agrolanggeng
Pali. Tujuannya untuk mengetahui audit manajemen fungsi sumber daya manusia dalam
meningkatkan efektivitas kinerja karyawan pada PT.Suryabumi Agrolanggeng Pali. Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriftif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari informasi mengenai struktur perusahaan
dan data karyawan sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi sumber daya manusia
belum berjalan secara efektif karena masih terdapat kelemahan yang terjadi pada fungsi SDM.
kelemahan tersebut terdapat pada program perencanaan dan pengembangan karir, dan program
kepuasan kerja karyawan. Sedangkan audit sumber daya manusia belum pernah dilakukan.

Kata Kunci: Audit Manajemen, Fungsi Sumber Daya Manusia, Efektivitas, Kinerja
karyawan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga

sumber daya manusia (SDM) dituntut untuk terus-menerus mampu

mengembangkan diri secara proaktif. SDM harus menjadi pribadi-pribadi

yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat sehinga potensi

berkembang secara maksimal. Pesaing di dunia bisnis saat ini semakin ketat

dan berat, membuat para pelaku bisnis dituntut untuk lebih bisa melakukan

suatu kualitas produk, inovasi, pelayanan dan lain-lain. Kemampuan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan oleh seorang

manajemen dalam meningkatkan perkembangan perusahaan. Serta dapat

mengambil peluang yang ada demi kelangsungan kehidupan perusahaannya,

selain itu, hanya perusahaan yang mampu meningkatkan ekonomisasi,

efektifitas dan efesiensi yang akan berhasil dalam persaingan .

Besarnya laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan sangat

tergantung dari salah satunya adalah sumber daya yang dimilikinya, baik

sumber daya manusia maupun sarana, dan prasarana atau sumber daya

lainnya sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menentukan

laba dan kemajuan suatu usaha. Artinya sumber daya manusia memiliki peran

penting untuk mewujudkan tujuan perusahaan guna memperoleh keuntungan.

maka tidak heran jika banyak perusahaan menepatkan sumber daya manusia
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sebagai aset utama perusahaan dan sangat bergantung kepada sumber daya

yang dimilikinya. Peran sumber daya manusia dalam mencapai tujuan

perusahaan harus pula di imbangi dengan kemampuan yang dimilikinya.

Perusahaan juga didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan

tertentu. Maka setiap divisi atas fungsi yang ada dalam mencapai tujuan

tersebut. Tantangan yang sering dihadapi oleh perusahaan yaitu kelangkaan

sumber daya seperti sumber daya manusia, informasi ataupun teknologi.

Maka hal ini untuk mengatasi kelangkaan sumber daya tersebut, perusahaan

membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan sehinga

semua fungsi divisi atau departemen yang ada dapat beroperasi dengan

optimal. pengawasan dan pengendalian juga diperlukan dalam melakukan hal

tersebut. pengawasan dan pengendalian inilah yang disebut dengan aktivitas

audit manajemen.

Menurut Betri (2020:9) audit manajemen adalah audit terhadap

manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur

manajemen apakah telah direncanakan, dijalankan dan dikendalikan dengan

prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar sehingga organisasi melalui

fungsi-fungsinya dapat mencapai tujuan yang direncanakan yang mencakup

dimensi PQCDSME (productivity, quality, cost, delivery, safety, ,morale,

environment) sacara efektif dan efisien.

Dalam sebuah perusahaan, sumber daya manusia dapat dijadikan

ujung tombak untuk menentukan mau ke mana perusahaan tersebut, dengan
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kata lain jika perusahaan memiliki sumber daya manusia yang baik dan

handal maka perusahaan tersebut akan bergerak dengan baik. Salah satu cara

untuk memiliki sumber daya manusia yang baik dan handal adalah dengan

cara meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang efektif dan efisien,

sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai target dan tujuan bersama.

Untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu

organisasi diperlukan audit sumber daya manusia secara periodik.

Menurut Bayangkara (2014:60) Audit SDM merupakan penilaian

dan analisis yang komprehensif terhadp progran-program SDM. Walaupun

secara khusus audit ini dilakukan pada departemen SDM, tetapi tidak terbatas

hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi

terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan

termasuk yang dilaksanakan olejh manajer dan para supervisor. Audit SDM

menekankan penilaian (evaluasi) terhadap berbagai aktivitas SDM yang

terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut

telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya

dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang

masih terjadi pada aktivitas SDM yang di audit untuk meningkatkan kinerja

dari program/aktivitas tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2017:231) kinerja seorang karyawan

merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai

sifat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya.
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Pihak manajemen dapat mengukur karyawan berdasarkan kinerja dari

masing-masing karyawan.

Suatu organisasi atau perusahaan harus mempunyai keunggulan

bersaing baik dalam hal kualitas, produk, servis, biaya maupun sumber daya

manusia yang profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut sumber daya

manusia memegang peranan yang sangat penting, karena bagaimanapun juga

manusialah yang menentukan dan memprediksi keberhasilan atau kegagalan

suatu kebijaksanaan, strategi, maupun langkah-langkah kegiatan operasional

yang siap dilaksanakan. Organisasi atau perusahaan yang mampu memenuhi

kebutuhan industri merupakan perusahaan yang mampu bersaing.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arunde, dkk (2019) yang

berjudul audit manajemen untuk menilai efektivitas fungsi sember daya

manusia, dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa

aktivitas SDM yang belum berjalan efektif yaitu penilaian kepuasan kerja

karyawan karena tidak dilaksanakan untuk setiap tahunnya, terdapat juga

aktivitas yang telah berjalan sesuai pedoman yaitu rekrutmen, namun penulis

ingin memberikan saran untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam

pelaksanaannya, sedangkan untuk aktivitas lainnya telah berjalan.dengan

efektif Sebaiknya perusahaan mempunyai waktu rekrutmen yang terstruktur

dan mengandakan penilaian kepuasan kerja karyawan untuk setiap tahunnya.
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Menurut Rosuliana, dkk (2017) yang berjudul Audit Manajemen Atas

Fungsi Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan

PT.PLN (Persero) P2B APB Jawa Timur berkesimpulan bahwa audit

manajemen sumber daya manusia pada PT.PLN P2B APB Jawa Timur

dengan cara membandingkan antara kreteria yang didasarkan pada tujuan dan

kebijkan manajemen sumber daya manusia pada fungsi spesifik sumber daya

manusia dengan causes atau aktivitas aktual yang terjadi secara umum

pelaksanaannya sudah efektif. Dari 10 fungsi spesifik sumber daya manusia

yang diteliti antara lain fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen,

seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia,

perencanaan dan pengembangan karier, penilaian kinerja sumber daya

manusia kompensasi dan balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja,

hubungan ketenagakerjaan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah

dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan dan kebijkan yang ada di

dalam perusahaan .

PT. Suryabumi Agrolanggeng adalah salah satu perusahaan

manufakturyang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. Kegiatan

utama perusahaan ini yaitu memproduksi minyak kelapa sawit. Sebagai

perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan produksi tentu dapat dapat

dikatakan efektif bila kualitas dan kuantitas hasil produksi telah sesuai dengan

yang telah ditentukan perusahaan.

Peningkatan kinerja merupakan hal yang diinginkan baik dari pihak

pemberi kerja maupun pekerja. Pemberi kerja menginginkan kinerja
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karyawannya baik untuk kepentingan peningkatan hasil kerja dan keuntungan

perusahaan. Kinerja karyawan yang masih dianggap kurang maksimal terlihat

dari hasil produksi yang masih mengalami naik turun terkadang masih belum

mencapai target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan. Hal ini terlihat

dari tabel hasil produksi sebagai berikut:

Tabel I.1
Data hasil produksi pada tahun 2015-2019

PT.Suryabumi Agrolanggeng

Jenis Tahun Jumlah
Target (Kg)

Pencapaian Hasil
Produksi (Kg)

Persentase

Tandan Buah
Segar
(TBS)

2015 130.499.000 125.946.340 96,51%

Tandan Buah
Segar
(TBS)

2016 126.500.000 92.008.349 72,73%

Tandan Buah
Segar
(TBS)

2017 108.000.000 108.683.280 100,6%

Tandan Buah
Segar
(TBS)

2018 124.000.000 108.157.510 87,22%

Tandan Buah
Segar
(TBS)

2019 128.000.000 114.702.310 89,61%

Sumber : PT.Suryabumi Agrolanggeng PKS PALI,2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa naik turunya

hasil produksi menjadi masalah bagi perusahaan tersebut. Dimana dapat

dilihat bahwa setiap tahunnya dari tahun 2015-2019 hasil produksi tandan

buah segar (TBS) selalu mengalami naik turun berdasarkan jumlah yang ada

pada tabel tersebut. Hal ini menjadi kendala bagi perusahaan bagaimana cara
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perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan agar dapat tercapainya

suatu pencapain target di perusahaan.

Pengendalian manajemen pada pengawasan personalia yang terdapat

pada PT.Suryabumi Agrolanggeng masih lemah. Lemahnya pengawasan

personalia tersebut disebabkan oleh kurang tegasnya perusahaan dalam

mengatasi karyawan yang berada di lapangan. Hal ini terlihat dari tabel data

pencurian yang terjadi pada PT.Suryabumi Agrolanggeng sebagai berikut:

Tabel I.2
Data pencurian Di PT.Suryabumi Agrolanggeng Pali

Periode 2020

No Bulan Jumlah Keterangan Lokasi
1 Januari - - -
2 Februari - - -
3 Maret 150 Tandan Rp. 6.300.000 Blok 53/D.IVLapangan
4 April - - -
5 Mei 232 Tandan Rp. 9.744.000 D.III/Tais Lapangan
6 Juni - - -
7 Juli 61 Tandan Rp. 2.562.000 D.V/Tais Lapangan
8 Agustus 338 Tandan Rp. 14.196.000 D.VI/Tais Lapngan
9 September 257 Tandan Rp. 10.794.000 D.III/Tais Lapangan
10 Oktober 856 Tandan Rp. 35.952.000 D.I/Tais Lapangan

Sumber : PT.Suryabumi Agrolanggeng PKS pali,2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat fenomena yang terjadi pada

PT.Suryabumi Agrolanggeng, kondisi lingkungan perusahaan yang sering

terjadi pencurian buah sawit di perkebunan, pada oktober mengalami

peningkatan dengan jumlah 856 tanda mengalami kerugian sebesar Rp.



8

35.952.00, yang di sebabkan oleh pihak eksternal dan internal perusahaan

karna kurangnya pengendalian yang di tetapkan perusahaan.

Kegiatan pengawasan sebaiknya dilakukan secara terus menerus dan

melekat, dengan melihat seluruh aktivitas perusahaan. Kemudian pekerjaan

yang telah dilakukan oleh karyawan harus di nilai hasil pekerjaannya. Apakah

sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan. Penilaian kerja karyawan

dilakukan meliputi hasil kerja, jangka waktu serta perilaku karyawan yang

mengerjakan. Penilaian ini yang kita kenal dengan nama “penilaian kinerja”

karyawan.dan biasannya penilaian dapat dikaitkan dengan waktu atau hasil

kerjanya dalam suatu periode tertentu Hal ini terlihat pada tabel I.3 sebagai

berikut:

Tabel I.3
Ketidakhadiran pekerja Di PT.Suryabumi Agrolanggeng Pali

Periode 2020

Bulan

Keterangan

Tidak hadir Izin tak di bayar
(IT/ST)

Lambat datang/pulang awal
(LD/PA)

Januari 63 310 87
Februari 54 323 119
Maret 60 399 90
April 68 338 203
Mei 66 311 113
Juni 43 434 145
Juli 22 397 181

Agustus 45 351 58
September 62 500 83

Sumber : PT.suryabumi Agrolanggeng ,2020
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Berdasarkan tabel I.3 ketidakhadiran karyawan diatas pada tahun

2020 dapat disimpulkan, dilihat pada tabel setiap bulannya karyawan banyak

izin, pekerja hadir bekerja tapi lambat datang dari jam kerja yang sudah

ditentukan, dan adanya pekerja hadir bekerja tapi pulang awal dari jam kerja

yang sudah ditentukan oleh PT.Suryabumi Agrolanggeng Pali, dengan

menentukan jam masuk karyawan mulai masuk jam 07:10-12:00, jam

istirahat karyawan 12:00-14:00 dan jam pulang kerja karyawan 16:30.

Karyawan absen dengan menggunakan sistem absensi yang telah ditetapkan

pada PT Suryabumi Agrolanggeng Pali.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul ”Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya

Manusia Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Karyawan Pada PT.

Suryabumi Agrolanggeng Pali “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana audit manajemen

fungsi sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas kinerja

karyawan pada PT.Suryabumi Agrolanggeng Pali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukan diatas ,maka yang

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui audit
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manajemen fungsi sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas

kinerja karyawan pada PT.Suryabumi Agrolanggeng Pali

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan

untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang pemeriksaan

akuntansi (audit), penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

informasi untuk menambah wawasan mengenai audit manajemen fungsi

sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan

pada PT.Suryabumi Agrolanggeng Pali

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

perusahaan khususnya mengenai audit manajemen fungsi sumber daya

manusia dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan pada

PT.Suryabumi Agrolanggeng Pali

3. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

tambahan,menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau

kajian bagi penulisan di masa yang akan datang
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