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MOTTO: 

,(( .!ika Allah m,mo/ong kamu, malca tak ada orang yang dapat mengalahkan 

kamu, /Ilea Allah m11mbiarkan kamu (tidak memberikan perto/ongan) maka 

siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dart Allah ...udllh 

/tu? karP.Jna itu he.ndttklah ke_p;,da Allah $a/a orang-orang mu'mln 

tMrlawakkal. ,, ( QS. AJ.i lmn:n 160) 

&. ke-miskirnan &1,':ln kol9mtJ!htm ibuk-anlah h=1mbatan bag/ se•eorang untuk 

mllfcapai presta5/ yang baiilc, untudc ;;am~/ tujJ1an, dan unggul darl YlU'II 

Jain. Maka bemahagiaisih orang y.1n,g msngalahui lfarga dlrlnya, yang telah 

membuat jiwanya b:1Jilta4Ja demga:n impian yang t11Jall dicapa/nya, dengan 

penuh kil/$:yukvnm yang m1:mglririginya dan akhlak baik menjadi nilalnya. • 
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KATA PENGANTAR 

I 

'Bismillahirrohmanirrohim, 

Alhamdulillah segala puji kehadirat Alla}, SWT, karena atas rahmat clan karunia

Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Audit 

Manajemen_ Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Menilai Efektivitas Dan Efisiensi 

Sumber Daya Manusia Pada PT. Perkebunan Nusantara VII ( Persero ) Unit Usaha Cinta 

Man is Tanj ung Batu Ogan I Ii r. " 

Adapun tujuan pcnul1san skripsi adalah untuk tujuan melengkapi salah satu syarat 

dalam rnenyelesaikan program Studi Strata-1 (SI) pada Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Sriwijaya. 

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

skripsi ini , baik dari segi penulisan dan isinya mengingat keterbatasan kemarnpuan, 

pengetahuan dan pcngalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu saran dan kritik sangat 

penulis harapkan de111i mencapai kesempurnaan hasil yang lebih baik di masa yang akan 

datang. 

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kusih kepada seluruh 

pihak yang telah 111e1r.berikan bimbingan dan dorongan serta pengarahan dalam pcnyusunan 

skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berrnanfaat bagi pihak 

yang berkepentingan. 

lnderalaya, 27 Mei 2005 

Penulis 
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J .l La tar l>clakang 

BAB I 

PENDAffULUAN 

" T iada hari tanpa persaingan bisnis" demikian ungkapan yang sering muncul 

akhir-akhir ini dikalangan pengamat ekonomi, pengusaha, dan ilmuwan. Ungkapan 

ini rnuncul seiring dengan fe nomena globalisasi, suatu era yang dicirikan terjadinya 

arus in forrnas i, teknologi dan pe rdagangan yang relatif cepat menembus batas-batas 

wilayah suatu negara. Dengan kata lain, dunia dihadapkan pada kondisi yang selalu 

berubah cepat. Mereka yang tidak rnerespons cepat terhadap perubahan itu maka akan 

semakin tertingga' oleh perubahan itu scndiri. Begitu pula dalam dunia bisnis, inovasi 

dalam teknologi dan sistem inforrnasi serta perubahan-perubahan dalam aspek 

demograli , ckonon,i , globa l dan kondisi lingkungan cenderung selalu berpen!,>aruh 

signifikan terhadap peran produk dan persaingan pasar. 

Dalam perkembangannya, derajat persaingan suatu perusahaan akan sangat 

tergantung pada kemarnpuan memanfaatkan kesempatan ekonorni dengan strategi 

yang tepat. Selain itu, tidak atau sulit dihindari terjadinya trade off ekonomi antara 

unsur SOM ( sumber daya manusia ), kapital dan teknologi . Untuk itu perusahaan 

harus dapat memprioritaskan unsur mana yang memerlukan perhatian khusus dengan 

tidak mengabaikan unsur yang lainnya. Diantara ketiga unsur ter~ebut yaitu SDM, 

teknologi, dan kapital. SOM merupakan unsur yang memerlukan perhatian khusus 

karena unsur tersebut yang rncngendalikan unsur-unsur yang lainnya. Merupakan 
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karena unsur tersebut yang mengendalikan unsur-unsur yang lainnya. Merupakan 

suatu hal yang ironi, apabila suatu perusahaan d.ilengkapi teknologi yang canggih 

jikalau ternyata para pekerjanya tidak dapat mengoperasikan dan menjalankan alat 

yang ada. Oleh karena itu, kualitas SOM merupakan salah satu unsur yang penting 

dalam menentukan keberhasilan usaha dalam meningkatkan nilai perusahaan dimata 

masyarakat. 

Manusia merupakan asset perusahaan yang sangat menentukan keberhasilan 

dan profitabilitas perusahaan dimasa yang akan datang. SDM memegang peran dalan1 

kelangsungan hidup perusahaan karena manusialah yang mampu mengatur, 

mengolah, menjalankan dan mengendalikan seluruh modal, sarana, dan prasarana 

yang dimiliki perusahaan. Sehingga nantinya akan mencapai tujuan dasar dari 

pcrusahaan yaitu ( Siagian, 1997 : 4 ) : 

1. Peningkatan :.:emampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan 

lain yang menghasilkan barang sejenis. 

2. Memw1gkinkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 

3. Merel-ut pangsa pasar yang lebih besar. 

4 . Melakukan diversifikasi produk. 

5. Mcmpcrolch keuntungan. 

Sesuai dengan perkcmbangan zaman, kini peranan sumber daya manusia 

scmakin 1nenjadi pusat perhatian didalam organisasi / perusahaan. Pandangan 

masyarakat terutama para prilaku ekonomi, menunjukkan semakin kuatnya 
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permintaan untuk memperhatikan aspek manusia dan bukan hanya aspek modal dan 

tcknologi . Para pekerja tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi yang dapat 

mendatangkan keuntungan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya,. Perusahaan 

sekarang telah dituntut untuk memperlakukan pekerjanya dengan lebih manusiawi 

karena perusahaan memperoleh hasil yang ingin dicapai dari para pekerja itu. 

SOM mcrupakan unsur produksi yang unik dibandingkan dengan unsur yang 

lainnya, karena manusia memiliki unsur kepribadian yang aktif : memiliki emosi, 

responsi r, dan kritis tcrhadap setiap fenomena yang dihadapi. Oengan demikian 

memanfaatkan manusia sebagai unsur produksi tidak dapat didekati dengan 

pendckatan mekanistis. Manusia tidak dapat djpandang sebagai makhluk yang pasrah 

dengan menerima apapun tindakan yang dikenakan padanya. 

Untuk mengatasi hal ini manajemen SOM harus rulibatkan dalam formuJasi 

dan implementasi strntegi perusahan yang berhubungan dengan pengelolaan SDM. 

Manajemen SOM bertugas mempelajari dan mengembangkan berbagru cara agar 

manusia bisa diinteb,rrasikan secara efektif dan efisien kedalam organisasi yang 

diperlukan perus:1haan. Manajemen SDM mernerlukan pengetahuan yang luas karena 

permasalahan SOM berbeda-beda terhadap keinginan, kernauan, dan perilaku. 

Pengelolaan SOM dapat diwujudkan dengan rnelakukan audit. Audit terhadap 

manajemen SOM merupakan suatu kegiatan pemeriksaan dan penilaian sistematis, 

objcktif, dan tcrdokumcnta;; i tcrhadap lungsi-fungsi dalam organisasi yang terkait 

dengan SOM. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terpenuhinya asas 
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kesesuaian, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan SDM untuk mendukung 

tercarminya sasaran masing-masing fungsional maupun tujuan perusahaan secara 

kescluruhan baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

Umpan balik yang akan disampaikan oleh auctitor dalam bentuk temuan audit 

dan rekomendasi tindak lan_jut merupakan masukan yang berharga bagi pimpinan 

perusahaan untuk dijadikan pengcmbangan dalam membuat kebijakan maupun 

memilih strategi pengembangan organisasi di masa depan. Sementara b}lgi pimpinan 

w1it-unit operasional laporan temuan audit tersebut menjacti masukan untuk 

melakukan tindakan koreksi sebagai upaya untuk menyempumakan fungsi-fungsi 

pengelolaan SOM secara berkesinambungan. 

l3erdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul penelitian AUDIT 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MENTLAI 

EFEKTIVITAS DAN EFISfENSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

MANUSIA PADA PT. PERKEBUNAN NlJSANTARA vn ( PERSERO) UNIT 

USAIIA CINTA MANIS TANJUNG BATU OGAN ILIR. 
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1.2 Pcrumusan masalah 

Usaha r,<.:ngcmbangan pcrusahaan akan melibatkan SOM yang dimiliki 

scbagai asset yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan 

kinerja yang baik dan sesuai dengan harapan manajemen. Kebutuhan akan SDM tidak 

bolch lcbih atau kurang : tctapi scsuai dengan kebutuhan dalam perusahaan, namun 

yang t<.:rpcnting SOM yang dibutuhkan harus clidukung dengan keahlian dan 

keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan. Sehingga, kualitas SOM menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan. Untuk memer.uhi kebutuhan terhadap SDM yang 

berkualiias dibutuhkan manajemen SDM. 

Dalam ha l ini akan dibahas beberapa fungsi utama dalam manajemen SOM 

yai tu : 

I. percncanaan SOM 

2. pcngadaan / rekrutmen 

3. penilaian kinerja 

4. kompensasi / sistem imbalan 

5. hubungan dengan ketenagakerjaan 

Atas dasar inilah maka penulis rnerumuskan rnasalah sebagai berikut : 

1. Bagaaimana fungsi-fungsi manajemen SOM perusahaan dijalankan? 

') B . 
-- agaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

cfisiensi dan elektifitas dalam pengelolaan SOM perusahaan? 
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l.3 Tujuan dan manfaa1 pcnelitian. 

Tujuan pcnclitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengelolaan ( manajemen ) SDM 

pada perusahaan, apakah telah berjalan dengan baik. 

2. Mcmpela_jari dan melakukan pemerik saan ( audit ) manajemen SDM untuk 

mcngetahui kckurangan pada rungsi lersebul dan memberikan suatu 

rckomendasi untuk perbaikan di masa akan datang. 

Scda ngkan manfaat pcnclitian adalah : 

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan pemahaman audit 

manajemen khususnya pengelolaan SDM. 

2. Sebagai masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. 

3. Sebagai bahan penelitlan selanjutnya. 

1.4 Mctodologi pcnclitian 

1.4.1 Lokasi i-ii.ncliLi., .. ,jail ruang lingkup penelitian. 

Pcnclitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara VU ( Persero ) TJnjt 

Us~ha C inla Manis berada di Tan_jung Batu Ogan Ilir. Adapun iuang lingkur 

pcnclitian ini adalah pada fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen SOM pada 

pcrusahaan tsb, yaitu fungsi perencanaan, rekrutmen, penilaian kinerja, 

kompensasi/imbalan, dan hubungan ketenagakerjaan. Dalam bat ini penulis 



7 

membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pengelo]aan MSDM hanya untuk 

pegawai tetap. 

1.4.2 Mctodc pcngumpulan data. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

I. Data primer : 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya. Data primer ini dikumpulkan dengan cara : 

a. Observasi : 

Peng::.unatan langsung ke objek penelitian. 

b. Wawancara ( interview ) : 

Mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang 

berv,enang di dalam perusahaan yang dianggap dapat memberika11 

informasi yang dibutuhkan dalarn penelitian. 

c. Kuisioner : 

Memberikan daflar pertanyaan yang terstruktur untuk mengetahui 

pelaksanaan al-.'1ivitas objek pemeriksaan. Daftar kuisioner ini berisi 

dartar pcrtanyaaan mcngenai pelaksanaan fungsi-fungsi. yang ada pada 

manajernen SOM. Dari jawaban yang diberikan akan dapat ditemukan 

data-data ke lemahan dan ketidakberesan yang terjadi maupun 

keandalan. 
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2. Data sckunclcr : 

Pengumpulan data u.ntuk memperoleh informasi yang berhubunga□ 

dengan objek pcnelitian mclalui buku-buku, majalah ilmiah dan literatur

literatur yang dianggap relevan. 

1.4.3 Tcknik analisis data 

Teknik analisis data yang digu.nakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa 

kualitaLf. Dalam teknik kualitatif ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif 

ya itu teknik yung digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dan 

kenyataan-kenyataan yang memiliki hubungan dengan permasalahan, sepP,rti 

program dan prosedur yang dijalankan atas pengelolaaan SOM yang dimiliki 

serta pengaruh pror,rram dan prosedur tcrsebut terhadap peningkatan efisiensi 

dan cfcktivitas pcrusahaan. 

Pcnulis menganalisa objek penelitian dengan cara memaparkan berdasarkan 

teori yang tepat atas data-data yang diperoleh dalam rangka memperoleh 

pengetahuan mengenai audit manajemen SDM pada perusahaan yang 

bersangk utan. 
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1.5 Sistcmatika pcmbahasan 

BAB. I. PENDAHULUAN 

Dalam pene liti~n ini penulis akan menguraikan latar belakang dari 

penu.lisan, rurnusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 

pcnelitian meliputi lokasi dan ruang lingkup penelitian, metode 

pengurnpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

serta sistematika pembahasan. 

BAB.II. TINJAUJ\N TEORITIS AUDIT MANAJEMEN SUMBER DA YA 

MANUSIA 

Pada bab ini , berisikan dasar teori yang akan digunakan untuk 

memperkuat dan mendukung pembahasan terhadap judul skripsi . 

Adapun yang akan dibahas antara lain konsep manajemen SOM, konsep 

audit SOM secara umum dan audit SOM secara khusus. 

BAB.111.GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini , penulis rnengemukakan keadaan umum perusahaan, 

yang berisikan sejarah singkat perusahaan, gambaran aktivitas 

perusahaan, struktur dan uraian rugas, serta pelaksanaan fungsi-fungsi 

dalam manajemen sumber daya manusia. 

BA.B. IV AUDIT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUS.IA DALAM 

RANGKA MENU.Al EFEKTlVITAS DAN EFlSIENSI 
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PENGELOLAAN SUMBER DA YA MAN USIA 

Pada bab ini, penulis akan menganalisa permasalahan yang akan 

dihadapi perusahaan, khususnya terhadap pengelolaan terhadap SOM 

dalam perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

perusahaan berdasarkan tahapan pelaksanaan audit pada tiap-tiap fungsi 

manajemen SOM. J\nalisis ini akan dilakukan terhadap pelaksanaan

fungsi perencanaan, fungsi rekrutmen, fungsi penilaian kerja, fungsi 

kompensasi dan fungsi hubungan kerja. 

BAB. V KE~IMPULAN DAN SARAN. 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yaitu sebagai hasil 

akhir evaluasi. Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan 

mernberikan ~aran-saran yang memuat pendapat dan pemikiran penulis 

untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam penelitian. Saran-saran 

ini mungkin dapat berguna bagi perusahaan djkemudian hari ataupun 

bagi pembaca dan penelitian selanjutnya. 
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