
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan bersifat profit oriented, walaupun beberapa diantaranya 

merupakan perusahaan non profit oriented dan sudah pasti memiliki tujuan. 

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dimana nantinya akan mampu untuk 

mendorong dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan semakin 

berkembangnya suatu perusahaan, kesempatan untuk melakukan penyelewengan 

dari para pegawai semakin terbuka. Sehingga mengakibatkan terjadinya 

inefisiensi, kebocoran dan ketidakteraturan terhadap prosedur yang ditetapkan 

perusahan. Dikarenakan  jumlah pegawai semakin banyak maka untuk 

mengkoordinasi sumber daya manusia tersebut tidaklah pekerjaan yang mudah, 

bila jumlah pegawai  semakin bertambah, maka fungsi personalia perlu 

dikembangkan pengelolaannya.  

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap hal-

hal yang tidak diinginkan dan untuk memberikan penilaian terhadap jalannya 

operasi perusahaan, diperlukan adanya audit operasional dalam menunjang 

efektivitas fungsi personalia. Dikutip dari sebuah buku mengenai manajemen 

audit, menurut Soekirno Agoes pendekatan audit yang biasa dilakukan dalam 

suatu manajemen audit adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan 

dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya fungsi 

penjualan, pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan, distribusi, fungsi 

sumber daya manusia, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. 

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan fakta mengenai audit operasional 

dalam menunjang efektivitas fungsi personalia. Dengan adanya audit operasional 

yang efektif, manajemen dalam mengelola perusahaan akan selalu dituntut untuk 

memperoleh data yang dapat dipercaya mengenai segala kegiatan perusahaan. 

Sehubungan dengan pentingnya peranan audit operasional dalam kegiatan 

perusahaan maka penulis memilih objek penelitian pada PT. Perkebunan 



 

Nusantara VIII Bandung yang merupakan perusahaan perkebunan milik negara di 

Jawa Barat dan Banten. PT. Perkebunan Nusantara VIII ini merupakan peleburan 

dari PT Perkebunan XI yang berkedudukan di Jakarta dengan 24 perkebunan, PT 

Perkebunan XII dengan 24 perkebunan dan PT Perkebunan XIII yang 

berkedudukan di Bandung. Peleburan ini dilakukan dalam rangka restrukturisasi 

BUMN Perkebunan yang selanjutnya dikukuhkan sejak 11 januari 1996. Kegiatan 

usaha meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan atau produksi dan penjualan 

komoditi perkebunan teh, kina, kakao, kelapa sawit dan getah. Pusat kegiatan 

usaha berada dikantor Direksi di Bandung dengan jumlah perkebunan atau unit 

yang dikelola sebanyak 43 kebun, 2 unit rumah sakit, dan 1 unit usaha 

pengepakan teh. Sebagai badan usaha milik negara maka dituntut untuk 

mempunyai suatu pengendalian yang efektif terhadap kegiatan fungsi personalia 

suatu perusahaan untuk meningkatkan mutu PT. Perkebunan Nusantara VIII 

Bandung. 

Audit Operasional adalah suatu proses evaluasi yang bebas, selektif dan 

analitis atas pelaksanaan operasional kerja di kebun/unit dan bagian di kantor 

direksi dengan memberikan penilaian kinerja dan saran-saran yang konstruktif 

kepada manajemen dalam rangka meningkatkan efektvitas dan efisiensi untuk 

menunjang kinerja perusahaan. Audit operasional pun dapat dipersingkat 

pengertiannya menjadi suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengukur 

dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan 

perusahaan secara efektif dan efisien. Pelaksana audit operasional  ini adalah 

Satuan Pengawasan Intern yang bertugas membantu Direktur Utama dalam 

bidang pengawasan, dengan memberikan saran-saran yang terkait dengan hasil 

pemeriksaan dan berupaya mendorong tercapainya sasaran perusahaan secara 

efektif dan efisien  di PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung.  

Fungsi personalia merupakan alat pengendali yang baik agar suatu kegiatan 

atau pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

PT.Perkebunan Nusantara VIII. Tugas dari fungsi personalia yang dimaksud 

disini adalah mempelajari dan mengembangkan cara-cara agar manusia dapat 

secara efektif diintegrasikan ke dalam berbagai organisasi guna mencapai tujuan-



 

tujuannya. Cara- cara yang dimaksud adalah berupa proses pengarahan, 

pengembangan, penerapan, penilaian kebijakan, prosedur, metode dan program 

yang berhubungan dengan kontribusi individu karyawan pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII Bandung.  

Fungsi personalia pada PT. Perkebunan Nusantara VIII ini mengelola sekitar 

6000 pegawai yang berkedudukan di kantor pusat, perkebunan, pabrik dan rumah 

sakit. PT. Perkebunan Nusantara VIII dipimpin oleh 5 orang Komisaris dan 5 

orang Direksi, 12 orang Kepala Bagian, 34 orang kepala Urusan, 4 orang Manajer 

SBU, 37 orang Pejabat Administrasi dan sisanya pegawai kantor pusat, 

perkebunan, rumah sakit dan pegawai SBU lain. Sebagai objek penelitian, penulis 

bermaksud melakukan penelitian pada kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara 

VIII yang terletak di Bandung. 

Untuk mengaudit efektivitas kegiatan fungsi personalia dan menilai 

pengelolaan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka diperlukan 

audit operasional atas fungsi personalia. 

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas dalam kesempatan ini penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai audit operasional atas fungsi personalia 

pada PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung, dimana tujuan dari audit tersebut 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan audit operasional, sistem dan prosedur atas 

pengelolaan fungsi personalia yang efektif, dan mengetahui sejauh mana peranan 

audit operasional yang efektif dapat menunjang efektivitas fungsi personalia. 

 Dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk mengemukakan analisis yang 

diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengelola tenaga 

kerja dengan efektif serta sebagai objek penelitian dalam menyusun skripsi 

dengan judul:  

” Peranan Audit Operasional Dalam Menunjang Efektivitas Fungsi 

Personalia ” ( Studi Kasus pada Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara 

VIII Bandung ) 

 



 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis akan 

melakukan pembahasan atas masalah – masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan audit operasional yang diterapkan 

dan dijalankan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung. 

2. Bagaimana efektivitas fungsi personalia yang dijalankan oleh PT. 

Perkebunan Nusantara VIII  Bandung. 

3. Bagaimana peranan  audit operasional dalam menunjang efektivitas 

fungsi personalia pada PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan agar melalui data yang diperoleh, Penulis 

mendapatkan informasi yang cukup untuk dapat memberikan jawaban atas 

masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu untuk : 

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan audit operasional yang 

diterapkan dan dijalankan oleh  PT. Perkebunan Nusantara VIII 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui efektivitas fungsi personalia yang dijalankan oleh 

PT. Perkebunan Nusantara VIII Bandung. 

3. Untuk mengetahui peranan audit operasional dalam menunjang 

efektivitas fungsi personalia pada PT. Perkebunan Nusantara VIII 

Bandung. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki 2 kegunaan, yaitu kegunaan 

Teoritis dan kegunaan Praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis ataupun pihak lain, serta melengkapi ilmu yang telah 

didapatkan selama di bangku perkuliahan sehingga dapat 

mengaplikasikan pembelajaran selama ini di lapangan.  



 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperoleh suatu 

pemecahan dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

perbaikan dan pengembangan dalam pengelolaan fungsi personalia. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

Perusahaan yang mempunyai skala usaha yang semakin besar akan semakin 

luas pula rentang kendala yang harus dihadapi oleh manajemen. Karena selain 

lokasi usaha bertambah luas, jumlah pekerja pun semakin banyak. 

Manajemen dituntut untuk selalu mengembangkan cara-cara baru dalam 

memperoleh dan mempertahankan sumber daya manusianya agar tetap mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. 

Departemen personalia membantu perusahaan mendapatkan, 

mengembangkan, menggunakan dan memelihara karyawan baik dalam kuantitas 

maupun kualitas yang tepat. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi 

manajer personalia adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia 

perusahaan yang efektif. Disamping itu dalam mengelola perusahaan salah satu 

faktor yang memegang peranan penting adalah faktor pengendalian. Pengendalian 

secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengusahakan agar 

pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian merupakan 

suatu fungsi yang tidak dapat dikesampingkan dalam setiap kegiatan. Evaluasi 

terhadap pengendalian sangat penting dan dapat dijadikan pedoman untuk 

mengidentifikasi kelemahan. 

Penilaian terhadap efektivitas suatu pengendalian, bagian atau fungsi 

perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan audit. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah audit operasional yang bertujuan mencapai efektivitas dan 

efisiensi serta menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan kegiatan objek yang 

diaudit dengan membuat saran-saran tentang cara pelaksanaan yang lebih efektif 

dan efisien. 

 



 

Berikut ini akan dikemukakan definisi audit operasional oleh Arens et al 

(2006:19) adalah : 

” An Operating Audit is a review of any part of an organizations operating 

procedures and methods for the purpose of  evaluating efficiency and 

effectiveness”. 

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur 

dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. 

Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan  memberikan 

sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi 

perusahaan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa audit operasional 

bertujuan untuk menilai efektivitas, mengenali aspek–aspek yang dapat 

diperbaiki, mempelajari aspek–aspek secara mendalam dan menunjukkan 

kemungkinan perbaikan serta membuat rekomendasi yang akan membantu 

manajemen. 

Dalam kenyataannya manajemen personalia akan menghadapi kesalahan – 

kesalahan bahkan kebijakan –kebijakan yang kurang tepat atau sudah ketinggalan 

jaman. Melalui audit operasional ini maka diharapkan hasilnya akan memberikan 

umpan balik tentang fungsi personalia kepada manajer operasional, manajer 

personalia, ataupun kepada pihak manajer secara keseluruhan. Singkatnya, audit 

operasional personalia adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh terhadap 

kegiatan personalia dalam suatu departemen, divisi atau perusahaan.  

Pengertian manajemen personalia menurut Dr. Buchari Alma (2004 : 178) 

adalah: 

” suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasi 

semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari pegawai, melatih 

atau mengorganisasi dan melayani mereka ”. 

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari 

manajemen personalia adalah : 

1. Memilih tenaga kerja yang sesuai dengan jabatan. 

2. Tenaga yang dipilih harus dilatih dengan baik. 



 

3. Harus menciptakan kondisi kerja yang menunjang moral pekerja dan 

produktivitas tinggi. 

4. Antara tugas kerja dan balas jasa harus seimbang. 

5. Menyusun job description, yaitu rumusan tertulis yang didasarkan pada 

analisa jabatan tertentu. Ini harus mencakup : 

a. Nama pekerjaan, 

b. Tempat bekerja, dan hubungannya dengan pekerjaan lain, 

c. Peralatan yang akan digunakan, 

d. Deskripsi fisik dan mental yang harus diisyaratkan untuk melakukan 

pekerjaan, 

e. Kondisi kerja, dan 

f. Kewajiban tanggung jawab karyawan. 

Berdasarkan rerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

” Audit operasional yang diterapkan secara efektif berperan dalam 

menunjang efektivitas fungsi personalia ” 

Topik serupa pernah diteliti oleh Jimmy Simanjuntak (01.99.353) pada 

tahun 2005, dengan judul ”Audit Operasional Atas Pengelolaan Fungsi Personalia 

Dalam Menunjang Efektivitas Fungsi Personalia”.  

Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian 

yang diteliti sebelumnya adalah studi kasus pada perusahaan swasta yang 

bergerak dalam industri penyempurnaan kain, sedangkan objek penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis adalah studi kasus pada perusahaan perkebunan milik 

pemerintah, yang tentunya mempunyai metode dan prioritas yang berbeda dalam 

menindak lanjuti pelaksanaan audit operasional dengan efektivitas fungsi 

personalia, juga dikarenakan perusahaan–perusahaan tersebut memiliki 

karakteristik sendiri. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti sampai sejauh mana 

peranan audit operasional terhadap efektivitas fungsi personalia. 

 

 

 



 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu 

suatu metode yang berusaha menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta 

yang diperoleh. Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan. Pendekatan studi kasus yang ditempuh dengan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelaahan Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengumpulan data primer dengan meninjau langsung kepada objek 

penelitian. Data – data primer diperoleh melalui : 

1. Wawancara 

Dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada pejabat atau 

petugas yang berwenang dan diskusi – diskusi yang berhubungan 

langsung dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga 

kebenaran dan keakuratan data tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Observasi 

Penulis mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek yang 

diteliti sehingga data yang diperoleh merupakan data yang berasal 

dari sumbernya, dengan suatu harapan bahwa data ini dapat 

dipercaya dan objektif. 

3. Kuesioner 

Metode ini merupakan pengambilan data dengan menggunakan alat 

bantu berupa daftar yang berisi pertanyaan – pertanyaan mengenai 

pelaksanaan audit operasional dalam pengelolaan fungsi personalia. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data sekunder 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan cara mempelajari 

literature-literatur untuk mendapatkan landasan teoritis untuk membahas 

masalah-masalah yang telah diajukan serta untuk menarik suatu 

kesimpulan. 



 

 Lokasi dan waktu Penelitian 

 Sehubungan dengan topik yang akan dibahas, Penulis melakukan penelitian 

pada PT Perkebunan Nusantara VIII, yang berlokasi di Jl. Sindang Sirna no. 4 

Bandung. Penelitian dilakukan pada bulan  Juli  2008  sampai dengan selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


