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TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Peranan 

Dalam menjalankan usahanya, pimpinan perusahaan memerlukan alat 

bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan dan mengendalikan setiap 

aktivitas perusahaan.konsep tentang peranan (role) yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto (2000:268) adalah sebagai berikut: 

1. Peranan mencakup norma_norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat .Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian aturan -aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan . 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

individu yang penting bagi struktur social masyarakat. 

 

2.2 Auditing 

2.2.1 Pengertian Auditing 

Secara umum auditing merupakan suatu proses perbandingan antara 

kenyataan yang ada (kondisi) dengan yang sebelumnya (kriteria), yang bertujuan 

untuk menilai apakah telah sesuai dengan yang diharapkan . 

Pemeriksaan (auditing) menurut Arens et al (2006;4) adalah: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and established criteria. Auditing should be done 
by a competent, independent person. “  

 

 

 

 



Dari definisi berikut dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan: 

1. Pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai informasi . 

2. Bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan  dan melaporkannya kepada pihak 

yang memerlukan. 

3. Seharusnya dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independent. 

Sedangkan pengertian auditing menurut William F. Meisser ,jr (2000;7) adalah : 

” Auditing is a systematic process of objective,obtaining,and evaluating 
evidence regarding assertion about economic actions and event to 
ascertain the degree of  correspondence between those assertion and 
established criteria and communicating the result to interested users.” 
 

2.2.2 Jenis-jenis Auditing  

Auditing itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu menurut Arens et al 

(2006;14-15) menyatakan bahwa jenis auditing terdiri dari: 

     “1.  Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audits)  

2. Audit Operasional (Operational Audits). 

3. Audit atas ketaatan (Comliance Audits).” 

 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audits) 

Audit laporan keuangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk 

menetapkan suatu kewajaran laporan keuangan tersebut dibandingkan dengan 

prisip akuntansi yang berlaku umum. Hasil dari pemeriksaan laporan 

keuangan yaitu berupa laporan pemeriksaan (Audit report) yang berisi opini 

atau pendapatan akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan. 

2. Audit Operasional (Operational Audits) 

Audit Operasional adalah penelaahan atas tiap bagian prosedur dan metode 

operasi perusahaan dengan tujuan untuk menilai apakah seluruh kegiatan 

organisasi yang ada di perusahaan sudah efisien dan efektif atau sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan.    

 



3. Audit atas Ketaatan (Compliance Audits) 

Audit atas ketaatan merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu 

kebijakan, peraturan, maupun prosedur  yang telah digariskan oleh pihak 

berwenang, baik pemerintah maupun pihak pimpinan perusahaan. Contoh 

pemeriksaan jenis ini adalah pemeriksaan atas ketaatan sutu perusahaan dalam 

menjalankan peraturan ketenagakerjaan suatu perusahaan dalam menjalankan 

peraturan ketenagakerjaan. 

 

2.3 Audit Operasional 

2.3.1 Pengertian Audit Operasional  

Seringkali audit operasional disebut juga dengan Audit Manajemen, Audit 

Kerja, Audit Prestasi (Performance Audit), Audit System, Audit Efisiensi dan 

lain-lain. Hal ini disebabkan karena belum ada pengertian yang tuntas mengenai 

definisi audit operasinal itu sendiri, maka para ahli pun banyak mengemukakan 

definisi yang berbeda pula. 

Berdasarkan publikasi dari the Institute of Internal Auditors (II A)seperti 

dikutip oleh Amin  Widjaya Tunggal (2004;4), audit operasional didefinisikan 

sebagai : 

“Operasional Auditing adalah suatu proses yang sistematis dari penelitian 
efektifitas dan ekonomisasi operasi dibawah pengedalian manejemen dan 
melaporkan kepada orang yang tepat hasil dari penilaian beserta 
recomendasi untuk perbaikan .”  
 

     Definisi lain audit operasional menurut Arens et al(2006;19): 

“An operational audit is review of any  part of an organization’s operating 

procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and 

effectiveness.   

Definisi lain tentang audit operasional menurut Rob Reider (2002;25): 

“Operational audit is review of operations performed from a management 

view point to evaluate the economy, efficiency, effetiveness of any and all 

operation, limited only by management desire.” 

 



Dari definisi yang diketemukan berikut dapat disimpulkan bahwa 

Pemeriksaa Operasional merupakan tinjauan atau penilaian atas aktivitas atau 

kegiatan atau cara pengelolaan operasi dari organisasi atau bagian orgaisasi atau 

bagian organisasi dengan tujuan untuk memeriksa kehematan, efisiensi dan 

keekonomisan kegitan tersebut dan juga untuk menilai apakah cara-cara  

pengelolaan yang diterapkan dalam perusahaan tersebut sudah dijalankan dengan 

baik. Pemeriksaan ini disertai dengan pemeriksaan operasional yang bertanggung 

jawab untuk mengungkapkan dan merekomendasikan berbagai tindakan yan harus 

dilaksanakan. 

 

2.3.2 Tujuan Pemeriksaan Operasional 

Menurut Cashin (1990;12-14) tujuan audit operasional adalah sebagai 

berikut: 

    “1.   Penilaian terhadap pengendalian (Appraisal Control). 

2. Penilaian pelaksanaan (Appraisal of performance). 

3. Bantuan manajemen (Assistance of Managemen).” 

1. Penilaian terhadap Pengendalian (Appraisal Control) 

Pemeriksaan terhadap pengendalian ini berhubungan dengan pengendalian 

administrtif pada semua tingkatan bisnis yang bertujuan untuk menentukan 

apakah pengendalian memadai pada semua tingkatan bisnis yang bertujuan 

untuk menentukan apakah pengendalian memadai dan terbukti efektif dalam 

pencapaian tujuan manajemen atau rencana operasi. 

2. Penilaian Pelaksanaan (Appraisal of Performance) 

Auditor mengumpulkan informasi-informasi kuantitatif untuk menentukan 

apakah pelaksanaan aktifitas dalam organisasi sudah sesuai dengan standar 

kegiatan yang telah ditetapkan. Informasi tersebut akan memberikan masukan 

kepada pihak manejemen untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya 

perubahan dalam perenanaan dan perbaikan pengendalian. 

3. Bantuan Manajemen (Assitance of Management) 

Maksud dari bantuan manejemen ini yaitu bawa tujuan utama dari 

pemeriksaan operasional adalah untuk membantu semua tingkatan manajemen 



disuatu perusahaan. Oleh sebab itu pemeriksaan harus memahami empat 

fungsi dari manajemen, yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanan merupakan ngsi utama manajenen .perencanaan meliputi semau 

keputusan yang diambil oleh manajer seperti: tujuan, sasaran, prinsip, 

kebijaksanaan, prosedur, peraturan metode, standar, program, anggaran biaya, 

dan lain-lain.  

b. Pengorganisasian(Organizing) 

Organisasi adalah suatu hubungan antara orang-orang yang saling 

berhubungan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan. 

Dalam organisasi termasuk rentang Kendali (span of control), wewenang, dan 

tanggung jawab, serta adanya kesatuan komando. 

c. Pengarahan(Directing) 

Pengarahan termasuk memotivasi bawahan untuk kontibusi keefektifan dan 

efisiensi pencapaian tujuan perusahaan. Pengarahan ini termasuk 

kepemimpian dan komunikasi. 

d. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian merupakan suatu proses pengawasan bahwa pengaturan telah 

sesuai dengan rencana dan selaras dengan pencapaian tujuan. Pengendalian 

dan perencanaan sangat berhubungan, karena pengendalian tidak ada artinya 

jika keluar dari rencana yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Rob Raider (2002;34), Audit Operasional dilakukan 

dengan tujuan audit operasional adalah sebagai berikut: 

1. To review and evaluate the adequacy of accounting system and related 
internal accounting contols (including both accounting and administrative 
controls). 

2. To analize system and controls, as  related to  internal controls, functional 
operations, and legal compliance. 

3. To analize the capability to accomplish agreed-upon stated goals, 
objectives, and results in management’s approved plan. 

4. To compare actual accomplishment/result with the Goal and objectives 
established in management’s plan for the periode;and to determine reason 
that established goals and  objectives were not met.   

5. To analize and explain cost everruns or high unit cost for each function 
/activity for which such data can be quantified. 



6. To asses and evaluate complance  with federal,state ,local laws and 
regulations ;ensuring at lease minimal compliance. 

7. To identify and report deficiencies and for improvement and to provide 
technical assistance and follow-up where necessary. 

 
Jadi tujuan audit operasioal adalah: 

1. Untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai sistem akuntansi dan 

pengendalian yang berhubungan dengan internal accounting (termasuk 

pengendalian akuntansi dan administrasi). 

2. Untuk menganalisa system dan pengendalian, yang berhubungan dengan 

internal kontrol, fungsi operasioanal, dan ketaatan hukum, 

3. Untuk menganalisa kesanggupan dalam mencapai tujuan, objektif, dan 

keputusan-keputusan dalam merencanakan manajemen yang telah 

disetujui. 

4. Untuk memandangkan pencapaian/keputusan-keputusan dengan tujuan 

dan objektifitas perencanaan manejemen dalam suatu periode; dan untuk 

menentukan alasan-alasan yang membuktikan tujuan dan sasaran yang 

tidak tercapai. 

5. Untuk menganalisa dan menjelaskan biaya yang terlalu besar atau 

tingginya biaya unit untuk seluruh fungsi/aktifitas dimana seluruh data 

dapat dihitung. 

6. Untuk menaksir dan menilai ketaatan dengan hukum dan peraturan 

peraturan daerah dan negara. 

7. Untuk mengidentifikasi dan melaporkan kekurangan dan area unuk 

perbaikan dan menentukan bantuan tehnik dan tidak lanjut yang 

diperlukan. 

Pada dasarnya tujuan pemeriksaan operasioanal yang utama adalah 

memantau manejemen dalam mencapai efektifitas dan efisiensi operasi 

perusahaan atau bagian perusahaan, dan juga untuk menilai apakah cara-cara 

pengelolaan kegiatan dalam perusahaan sudah berjalan dengan baik melalui 

analiis, penilaian, saran-saran, komentar-komentar dari aktivitas-aktivitas 

perusahaan yang dilakukan pemeriksa operasional.  



2.3.3 Manfaat Pemeriksaan Operasional 

Manfaat Pemeriksaan Operasional menurut Rob Raider (2002;34-38) 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi masalah, hubungan penyebab, dan alternatif-alternatif 

untuk perbaikan. 

2. Menempatkan kesempatan-kesempatan untuk menghilangkan pemrosesan 

dan ketidak efisienan; yaitu pengurangan biaya (cost reduction). 

3. Menempatkan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan pendapatan; 

yaitu income improvement. 

4. Mengidentifikasi tujuan, sasaran-sasaran, kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur organisasi yang tidak tercapai.  

5. Mengidentifikasi kriteria untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. 

6. Merekomenasikan perbaikan didalam kebijakan-kebijakan prosedur-

prosedur dan struktur organisasi. 

7. Menetapkan hasil pemeriksaan pada performa melalui individu dan unit 

organisasi. 

8. Memeriksa ketaatan atas persyaratan hukum dan tujuan, sasaran, 

kebijakan, dan prosedur dalam organisasi. 

9. Menguji adanya penyimpangan wewenang, kecurangan, atau bahkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. 

10. Mengakses informasi manajemen dan sistem-sistem pengendalian. 

11. Mengidentifikasi kemungkinan titik-titik permasalahan dimasa yang akan 

datang. 

12. Melengkapi saluran tambahan komunikasi antara operating levels dan top 

management.  

13. Menetapkan kebebasan, evaluasi sasaran operasional.   

 

   

   

 



Dalam audit operasional juga diperlukan standar yang dapat digunakan 

oleh pemeriksa sebagai tolak ukur kegiatanya, contoh: sasaran perusahaan, uraian 

tugas, dan berbagai peraturan intern perusahaan. Laporan hasil pemeriksaan 

operasional pada dasarnya mengikuiti rekomendasi yang menjelaskan berbagai 

hal yang perlu mendapatkan perbaikan atau tindak lanjut. 

 

2.3.4 Ruang Lingkup Audit Operasional 

Ruang lingkup penugasan audit operasional lebih luas dari pada 

pemeriksaan keuangan karena pemeriksaan operasional berkisar pada masalah 

keuangan dan juga masalah di luar keuangan. Pemeriksaan operasional meliputi 

semua aspek-aspek manajemen tersebut yaitu sistem organisasi, kebijakan, 

perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan dan personalia. 

Ruang lingkup pemeriksaan operasional menurut Cashin(1988;12-13) adalah: 

     “1.   The reliability and integrity of information. 
2. Compliace with policies, plans, procedures, laws, and regulations. 
3. The safeguard of assets. 
4. The economical and efficient use of resources. 
5. The accomplishment of established objectives and goals for 

operations.” 
 
Dari keterangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa ruang lingkup 

pemeriksaan operasional yang dilakukan oleh pemeriksa (auditor)terdiri dari: 

1 Informasi yang utuh dan dapat dipercaya. 

2 Memenuhi kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang 

ada. 

3 Pengamanan atas harta perusahaan. 

4 Penggunaan sumber daya cara ekonomis. 

Sedangkan Rob Reider (2002:20) mengemukakan ruang lingkup dalam 

melakukan audit operasional terletak : 

1. Economy, yaitu untuk menghindari pemborosan dan biaya yang 

berlebihan.   



2. Efficiency, merupakan aturan  pengguna sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dihubungkan dengan usaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan biaya minimal. 

3. Effectivness, merupakan ukuran tingkatan keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.3.5 Jenis-Jenis Audit Operasional 

Ada tiga jenis Audit Operasional menurut Arens et al (2006:778-779) 

yaitu: 

      “1.   Functional Audits, 

2. Organizational Audits, 

3. Special Assignment.” 

1. Pemeriksaan Fungsional (Functional Audits) 

Pemeriksaan fungsional adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap satu 

atau lebih fungsi dari suatu organisasi. Adapun pengertian dari fungsi adalah 

penggolanan aktivitas suatu organisasi. Adapun pengertian dari fungsi 

personalia, fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi keuangan dan lain-lain. 

Pemeriksaan fungsional ini mempunyai keuntungan karena adanya spesialisasi 

oleh auditor sehingga dapat mengembangkan keahliannya di bidang tertentu. 

Sedangkan kesulitan yang mungkin timbul adalah dalam mengevaluasi fungsi-

fungsi yang saling berhubungan. 

2. Pemeriksaan Organisasi (Organizational Audits) 

Pemeriksaan organisasi adalah jenis pemeriksaan operasioanal yang 

berhubungan dengan seluruh unit yang ada dalam suatu organisasi, seperti 

departemen dan cabang. Penekanan pada pemeriksaan ini adalah bagaimana 

tingkat efisiensi dan efektifitas tiap-tiap fungsi dan perlu diperhatikan pula 

rencana organisasi dan metode dalam mengkoordinasi aktivitas. 

3. Penugasan khusus (Special Assignment) 

Penugasan khusus atau special assignment merupakan pemeriksaan 

operasional yang dilakukan atas dasar permintaan dari pihak manajemen untuk 

tujuan yang khusus, seperti: penyelidikan kemungkinan terjadinya 



kecurangan, memberikan rekomenasi untuk mengurangi biaya pemasaran, 

mencari penyebab terjadinya system Electronic Data Processing (EDP) yang 

tidak efektif. 

 

2.3.6 Keterbatasan Pemeriksaan Operasional 

Meskipun pemeriksaan operasional telah dirancang dan dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya, tapi tetap saja memiliki keterbatasan yakni tidak dapat 

memecahkan semua masalah yang ada. Nugroho Widjayanto (1985;23-24) 

menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang membatasi 

penugasan pemeriksaan operasional, yaitu: 

      “1.  Waktu Pelaksanaan. 

2. Keahlian Auditor. 

3. Biaya Audit.” 

1. Waktu Pelaksanaan  

Waktu adalah faktor yang sangat membatasi karena pemeriksaan harus 

memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk memecahkan 

masalah yang dihadap secara teratur untuk menjamin permasalahan yang 

penting tidak menjadi kronis dalam perusahaan. 

2. Keahlian Auditor 

Keterbatasan pengetahuan pemeriksaan merupakan hal yang wajar. Tidaklah 

mungkin bagi seseorang untuk menguasai berbagai disiplin ilmu. Pemeriksa 

operasional hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaan dari pada dalam 

bidang bisnis kliennya. Oleh karena iu mungkin saja timbul masalah-masalah 

yang tidak teridentifikasi dalam satu kegiatan pemeriksaannya. 

3. Biaya Audit 

Biaya pemeriksaan yang dikeluarkan harus lebih kecil dari pada jumlah biaya 

yang berhasil dihemat dengan dilakukan pemeriksaan operasional. Ini berarti 

bahwa pemeriksa harus mengabaikan masalah kecil yang mungkin dapat 

memakan biaya jika diselidiki lebih lanjut. 

 

 



2.3.7 Kriteria Audit Operasional  

Dalam pemeriksaan operasianal, kriteria yang dibutuhkan untuk dapat 

mengevaluasi kondisi-kondisi yang ada adalah  kriteria tertentu yang dapat 

diandalkan (reliable), namun demikian tidak ada kriteria tertentu yang dapat 

dijadikan pedoman seperti halnya standar Akuntansi Keuangan yang dapat 

merupakan pedoman dalam pemeriksaan keuangan historis. 

Salah satu pengendalian yang digunakan dalam menyusun kriteria yang 

digunakan dalam pemeriksaan operasioanal adalah dengan menetapkan bahwa 

tujuan pemeriksaan operasioanal adalah untuk menetukan apakah beberapa aspek 

dalam perusahaan dapat dibuat lebih efektif atau efisien dan memberikan 

rekomendasi perbaikan. Kriteria yang lebih spesifik seringkali diperlukan sebelum 

pemeriksaan operasional dimulai. 

Menurut Arens et al (2006;781-782),beberapa sumber data yang data 

digunakan dalam mengembangkan kriteria yang spesifik adalah sebagai berikut: 

1. Historical Performance (Kinerja Historis) 

Suatu kriteria dapat ditentukan berdasarkan hasil kinerja pada periode yang 

lalu. Kriteria ini digunakan untuk membandingkan apakah kinerja sekarang ini 

lebih baik atau lebih buruk dari periode yang lalu. Kebaikan dari kriteria ini 

adalah kemudahan perbuatanya; namun demikian, kriteria ini tidak dapat 

menunjukan seberapa baik atau seberapa buruk keadaan perusahaan yang 

sebenarnya. 

2. Benchmarking (Kinerja yang dapat diperbandingkan) 

Ada banyak kesatuan yang hampir sama dalam keseluruhan organisasi atau 

diluar organisasi, oleh karena itu data kinerja dari kesatuan-kesatuan yang 

dapat dibandingkan merupakan sumber-sumber yang sangat baik untuk 

mengembangkan kriteria untuk kesatuan internal, biasanya data sudah 

tersedia. Untuk kesatuan  yang berada diluar organisasi, data seringkali 

tersedia pada kelompok industri tersedia pada kelompok industri dan lembaga 

pemerintah yang berwenang.   

 

 



3. Engineered Standars (Standar Rekayasa) 

Dalam penugasan pemeriksaan operasional dimungkinkan untuk 

mengembangkan kriteria dan berdasaran hasil penelitian ilmiah. Kriteria jenis 

ini membutuhkan waktu dan biaya  yang besar dalam pengembanganya. 

Karena memerlukan banyak keahlian, namun sangat efektif dalam 

memecahkan masalah operasional yang utama sehingga biaya yang 

dikeluarkan seimbang dengan hasil yang diperoleh. 

4. Discussion and Agreement (Diskusi dan Kesepakatan) 

Kadangkala kriteria yang objektif sulit dan membutuhkan biaya yang besar 

untuk memperolehnya, namun kriteria yang objektif dapat juga diperoleh 

melalui diskusi dan kesepakatan, dimana pihak yang terlibat dalam proses ini 

adalah pihak manejemen perusahaan yang diperiksa, pemeriksaan operasional 

dan kesatuan atau organisasi yang akan menerima laporan atas temuan-temuan 

yang didapat. 

 

2.3.8 Tahap-Tahap Pemeriksaan Operasional 

Dalam melakukan pemeriksaan operasional, seseorang pemeriksa 

memerlukan suatu kerangka kerja sebagai pedoman kerjanya, mengingat kegiatan 

dan struktur perusahaan dewasa ini semakin kompleks. Pemeriksa akan 

mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang tanpa kerangka 

kerja yang baik. Oleh karena itu ,suatu kerangka kerja harus diiringi dengan suatu 

program pemeriksaan yang terperinci sehingga dapat menjadi masalah dasar kerja 

pemeriksa operasional yang baik. 

Menurut Arens et al (2006;782-783),tahap-tahap pemeriksaan operasional 

dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan,yaitu: 

      ”1.   Planning 

2. Evidance Accumulation and Evaluation 

3. Reporting and Follow up.”    

1. Perencanaan (Planning) 

Dalam tahap perencanaan, auditor operasional harus menentukan lingkup 

keterikatan secara seksama, memperoleh informasi latar belakang tentang 



kesatuan organisasi, memahami pengawasan intern dan dapat menghasilkan 

keputusan sesuai dengan bukti yang telah dikumpulkan. 

2. Akumulasi Bukti dan Evaluasi(Evidance Accumulation and Evaluation) 

Dalam tahap ini, auditor operasional harus menghimpun bukti yang kompeten 

dan cukup untuk diusahakan menjadi suatu bagian yang layak untuk suatu 

kesimpulan tentang objektivitas. 

3. Pelaporan dan Tidak Lanjut (Reporting and Follow up) 

Pada umumnya suatu laporan audit operasional akan meliputi unsur-unsur 

yaitu tujuan dan ruang lingkup penugasan, prosedur-prosedur yang digunakan 

oleh auditor, temuan-temuan khusus, rekomendasi-rekomendasi jika perlu. 

Laporan auditor operasional biasanya dikirim hanya untuk manajemen laporan 

dengan suatu salinan tersendiri. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahapan audit operasional 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

2. Tahap Audit Mendalam 

3. Tahapan Pelaporan 

 

2.4 Efektivitas 

2.4.1 Pengertian Efektifitas 

Efektifitas adalah memadukan faktor-faktor organisasi seperti struktur dan 

teknologi dengan individual seperti motivasi, rasa keterkaitan, dan prestasi kerja. 

Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa setiap model efektivitas organisasi yang 

dinamis harus meneliti proses dan usaha individual dalam mempengaruhi prestasi 

organisasi. 

Pengertian efektifitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap organisasi, 

tergantung pada kerangka acuan yang terpakainya. Bagi seseorang ahli 

ekonomi/keuangan, efektivitas organisasi adalah keuntungan/laba investasi, 

sedangkan baik seorang ilmuan bidang riset, efektifitas dijabarkan dalam jumlah 

paten, penemuan /produk baru dan bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas 

seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja. 



Jadi, efektivitas organisasi adalah pernyataan menyeluruh tentang sampai 

sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya. Menurut Rob Reider 

(2002;23) efektifitas adalah: 

“Effectiveness s concerned with result and accomtishments achieved and 

benefits provided.” 

Jadi efektivitas berhubungan dengan hasil-hasil dan prestasi yang dicapai 

dan manfaat yang diperoleh. 

Ada berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan efektivitas operasi 

perusahaan baik dari dalam maupun luar perusahaan Rochyat Kosasih (1990;33), 

yaitu: 

“1.  Pertanggungjawaban, hak, kewajiban, wewenang dan tugas utama 

antara berbagai tingkatan manajemaen tidak jelas diatur dalam 

pedoman uraian tugas dan masih adanya perangkapan fungsi yang 

melemah pengendalian.  

2. Perencanaan yang tidak realistis, tidak didahului adanya study 

kelayakan, tidak diambil alternatif terbaik, gagal mengatur strategi 

dan menerapkan skala prioritas, serta tidak diterapkan berbagai 

standar seperti waktu, mutu, harga, volume kerja dan sebagainya. 

3. Pegawai kurang mampu dan imbalan jasa yang tidak 

menarik/memotivasi pegawai untuk bekerja keras sehingga kurang 

tidak kentara serta korupsi.” 

 

2.5 Manajemen Personalia 

Dalam suatu organisasi, faktor manusia merupakan unsur yang penting 

dalam pencapaian tujuan. Oleh sebab itu dibentuk suatu fungsi personalia yang 

secara khusus mengelola sumber daya manusia, dan manajemennya sering kali 

disebut manajemen personalia. Pengelolaan sumber daya manusia ini tidaklah 

mudah, karena manusia mempunyai tingkah laku yang sulit diduga. 

 

 

 



Seperti yang dikemukakan  oleh Keith Davis(1993;2): 

“Human’s behaviour in organization is rather unpredictable as we new 

see.It is unpredictable because it arises from people is deepstated needs 

and value system.” 

Sedangkan menurut Gary Dessler (2005:4) manajemen personalia 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Human resources management is the process of acquiring, training, 

appraising, and compensation employess, and attending to their labor 

relations, health and safety, and fairness concern”.   

Menurut M. Manulang (2004;6) pengertian manajemen personalia adalah: 

“Manajemen yang menitik beratkan perhatian kepada soal-soal pegawai 

atau personalia didalam suatu organisasi.” 

Sedangkan pengertian manajemen personalia menurut Handoko(2001;5) 

adalah: 

”Pengakuan terhadap pentingnya satuan tenaga kerja organisasi sebagai 
sumber daya manusia yang vital bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi, 
dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan personalia untuk menjamin 
bahwa mereka digunakan secara efektif dan bijak agar bagi individu, 
organisasi, dan masyarakat.” 
 
Menurut Flippo (1992;5) pada dasarnya ada dua jenis fungsi personalia, 

yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. 

“1. Fungsi-fungsi manajemen 

a. Perencanan (Planning) 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

c. Pengarahan (Directing) 

d. Pegendalian (Controlling) 

2. Fungsi-fungsi operasioanal 

a. Pengadaan tenaga kerja (Procurement) 

b. Pengembangan (Development) 

c. Kompensasi (Compensation) 

d. Integrasi (Integration) 



e. Pemeliharaan (Maintenance) 

f. Pemisahan (Separation) 

Untuk bahan penyusunan skripsi ini penulis hanya membahas fungsi 

personalianya saja. 

1. Pengadaan tenaga kerja (Procurement) 

Dalam hal ini manajemen personalia berhubungan dengan penentuan jenis dan 

jumlah tenaga kerja yang tepat yang membutuhkan oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Fungsi ini menentukan sumber tenaga kerja yaitu proses 

mendapatkan tenaga kerja yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

(proses penarikan), proses pemilihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan 

kebutuhan seperti yang terdapat dalam perencanaan sumber daya manusia 

(proses seleksi), serta  penempatannya dalam perusahaan.  

2. Pengembangan tenaga kerja (Development) 

Setelah kebutuhan tenaga kerja terpenuhi maka manajer personalia akan 

melaksanakan program peningkatan keterampilan karyawan melalui latihan 

(training) agar tenaga kerja tersebut dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan 

dengan lebih baik.   

3. Kompensasi tenaga kerja (Compensation) 

Perusahaan akan memberikan imbalan atau balas jasa yang layak kepada 

karyawan yang telah melaksanakan tugasnya. Bentuk imbalannya dapat 

berupa gaji atau upah insentif, promosi jabatan dan pembagian laba. 

Kompensasi merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan karena 

imbalan ini dapat membangkitkan gairah kerja sehingga hasil kerja yang 

dicapai lebih baik. 

4. Integrasi tenaga kerja (Integration) 

Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan suatu kecocokan yang 

sewajarnya antara  kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Proses 

integrasi ini tidaklah mudah bahkan merupakan tantangan yang sering 

menghalangi/menggagalkan tugas manajemen. 

 

 



5. Pemeliharan tenaga kerja (Maintenance) 

Fungsi ini menitikberatkan pada pemeliharaan kondisi fisik karyawan 

(kesehatan dan keamanan kerja) dan pemeliharaan sikap yang menyenangkan 

(program pelayanan karyawan). 

6. Pemutusan hubungan kerja (Separation) 

Fungsi terakhir ini adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Pemutusan ini dapat berarti dipensiunkan karena usia karyawan telah 

mencapai usia maksimal seperti yang tercantum dalam peraturan perusahaan 

atau kondisi kesehatannya yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja. 

Pemutusan dapat pula dilakukan dengan alasan lain, seperti perusahaan  

menghadapi kelesuan pasar sehingga perlu mengurangi jumlah karyawannya 

dalam upaya menekan biaya atau atau karyawan  diberhentikan karena 

melakukan tindakan kriminal dan alasan-alasan lainya. 

 

2.5.2 Tujuan Manajemen (Fungsi) Personalia 

Manajemen personalia dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan 

kepada organisasi suatu perusahaan sistem kerja yang efektif. Oleh karena itu, 

manejemen personalia membantu perusahaan untuk mendapatkan, 

mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam 

kualitas dan kuantitas yang tepat. 

Tujuan fungsi audit operasional atas fungsi personalia menurut Davis and 

Werther (1993;11) antara lain: 

    “1.    Societal Objectives. 

To be ethically and socially responsible to the needs and challenges of 

society while minimizing the negative impact of such demands upon the 

organization. 

2. Organization Objectives. 

To recoqnice that human resource management exist to contribute to 

organizational effectiveness. 

 

 



3. Functional Objectives. 

To maintain the department’s contribution at a level appropriate to the 

organization’s needs.   

4. Personal objectives 

To assist employees inachieving their personal goals at least in so far as 

these goals enhance the individual contribution to the organization.”  

  

  Lebih lanjut dapat kita simpulkan tujuan dari manajemen (fungsi) 

personalia adalah  sebagai berikut; 

1. Tujuan Social (Societal Objective) 

Secara etis dan sosial bertanggung jawab kepada kebutuhan dan penolakan 

masyarakat, sementara tetap meminimalkan dampak negatif dari berbagai hal 

tersebut terhadap organisasi (perusahaan). 

2. Tujuan Organisasi (Organizational Objective) 

Untuk mengenali kontribusi keberadaan manajemen sumber daya manusia 

terhadap efektivitas organisasi. 

3. Tujuan fungsional (Funcional Objective) 

Untuk menjaga kontribusi manajemen pada tingkat level /tingkat yang tepat 

dalam memenuhi kebutuhan organisasi. 

4. Tujuan Pribadi (Personal Objective) 

Untuk membantu karyawan untuk mencapai tujuan pribadi, sekurang-

kurangnya tujuan tersebut berhubungan dengan peningkatan kontribusi 

individu kepada organisasi. 

 

2.6 Aktivitas Fungsi Personalia 

Untuk mengetahui dan menilai efektivitas fungsi personalia digunakan 

kriteria yang ada dalam setiap fungsi personalia sebagai tolak ukur. Fungsi 

personalia tersebut tercermin dalam sistem dan prosedur yang ada dalam fungsi 

personalia seperti: perencanaan tenaga kerja, penerimaan dan penempatan 

karyawan, pengembangan individu, penilaian prestasi, pencatatan waktu kerja, 

prosedur pengupahan dan gaji, dan pelaporan. 



2.6.1 Perencanaan Tenaga Kerja 

Suatu perusahaan yang dikelola dengan baik akan memiliki perencanaan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pimpinan departemen personalia 

harus berperan dalam kegiatan perencanaan jangka panjang untuk memperoleh 

keyakinan tersedianya jenis tenaga kerja yang diperlukan dimasa yang akan 

datang. Untuk jangka pendapat digunakan taksiran penjualan tahun mendatang 

yang diterjemahkan dalam suatu program kegiatan untuk berbagai bagian dalam 

perusahaan. 

Untuk mengatasi hal tersebut Nugroho W (1985;437-439) memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pengadaan tenaga kerja : 

“1)  Pemahaman   kebutuhan  tenaga  kerja,  kemampuan   dan  keahlian  yang 

       dibutuhkan tenaga kerja untuk menghindari ketidak sesuaian penempatan   

tenaga kerja. 

2) Keterusterangan mengenai kondisi dan peluang yang ada dalam 

perusahaan. Pekerjaan dan kesempatan-kesempatan  yang disediakan. 

Jangan berbicara muluk-muluk karena akan mengecewakan calon 

karyawan.   

3) Jangan hanya menilai penampilan. 

4) Dengarkan saran karyawan dengan limpahan tanggung jawab yang sesuai. 

5) Pertimbangkan untuk mempekerjakan lagi karyawan yang benar-benar 

ahli dalam bidangnya yang telah mengundurkan diri. 

6) Sebelum merekrut karyawan, mempertimbangkan perluasan bidang kerja 

karyawan yang sudah ada disertai kompenasi tambahan yang layak. 

7) Pilihlah kantor konsultan kerja yang benar-benar mampu. 

8) Jika perlu buatlah konsultan kerja dengan karyawan yang mengikat agar 

karyawan tidak mudah ke luar.  

 

 

 

 



2. Sikap pimpinan yang berorientasi kepada bawahan, seperti: 

1) Menugaskan sesuatu yang sifatnya khusus untuk karyawan yang 

berprestasi. 

2) Melihat lebih dahulu kepada karyawan yang sudah ada sebelum 

mengangakat karyawan baru untuk suatu jabatan tertentu. Menciptakan 

komunikasi terbuka. 

3) Memperhitungkan pemberian gelar ,misalnya pegawai teladan. 

4) Jangan mengesampingkan hal-hal yang tampaknya remeh/kecil, misalnya 

mengucapan “selamat pagi” kepada karyawan tidak selalu merendahkan 

martabat seorang pimpinan dimata bawahannya, justru sebaliknya. 

5) Bersikap adil dan wajar. 

6) Menindak tegas karyawan yang bermoral rendah. 

3. Melibatkan seluruh karyawan dengan terselengggaranya dialog yang sehat, 

yaitu:  

1) Menggunakan pendekatan tim. 

2) Tanggap terhadap setiap saran. 

3) Menerbitkan brosur perusahaan. 

4) Menggairahkan rapat. 

5) Memberitahukan setiap keberhasilan dicapai. 

4. Usahakan agar kompensasi karyawan cukup kopetitif, yaitu: 

1) Kompensasi sedikit diatas tarif rata-rata bukan berarti pemborosan, tetapi 

adalah untuk mendorong karyawan untuk lebih giat bekerja dan 

menghindari karyawan pindah ke tempat lain bekerja lebih tinggi tarif 

kompensasinya. 

2) Jangan terikat ada kebijasanaan kompensasi yang kaku terutama bagi 

karyawan yang menduduki posisi penting. 

3) Menetapakan prosedur peningkatan karyawan yang adil dan wajar. 

4) Jika menolak usulan peningkatan karyawan, berikan alasan yang logis dan 

dapat dimengerti.” 

 

 



2.6.2  Penerimaan dan Penempatan Karyawan 

Prosedur penerimaan dan penempatan karyawan menurut La Midjan dan 

Azhar Susanto (2001;241) adalah sebagai berikut:  

“1.  Bagian  personalia  mendapat  permintaan  tenaga  kerja dalam jumlah 

tertentu dari bagian lain yang memerlukan, lalu bagian personalia 

mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Mencari dalam file. 

1) Mungkin dari karyawan yang ada dapat di naikan/di mutasi 

posisinya dengan tambahan pendidikan keahlian yang 

diperlukan. 

2) Mencari diantara pelamar yang belum diterima. 

b) Menghubungi sumber-sumber tenaga kerja atau lembaga lembaga            

pendidikan formal maupun informal. 

c) Memasang iklan. 

2. Proses seleksi (tes) dilakukan oleh perusahaan sendiri atau biro 

konsultan. 

3. Pengambilan keputusan diterima atau tidaknya karyawan tersebut. 

4. Berdasarkan keputusan diterima atau diterimanya karyawan, dibuat 

surat keputusan pengangkatan atau surat perjanjian kerja rangkap 

empat untuk didistribusikan kepada: 

a) Asli untuk yang bersangkutan. 

b) Tembusan 1 untuk bagian gaji dan upah. 

c) Tembusan 2 untuk bagian yang memerlukan. 

d) Tembusan 3 untuk bagian personalia. 

Calon karyawan belum dianggap lulus, karena baru memasuki 

masa percobaan (biasanya selama 3 bulan).  

5. Setelah lulus masa percobaan karyawan dapat masuk dalam tahap 

penempatan dini (early placement). Pada tahap ini bagian personalia 

membuat kartu induk karyawan untuk memuat berbagai informasi 

tentang karyawan tersebut. 



6. Setelah sekian tahun karyawan tersebut baru memperoleh penempatan 

tetap (permanent placement) dan sudah mulai masuk pada jalur karir di 

perusahan tersebut.    

Formulir yang digunakan : 

1. Surat permintaan karyawan baru dari mandor (Foreman’s 

Requisition For New Employees). 

2. Lamaran pekerjaan (Application for Employment). 

3. Surat keputuan pengangatan atau Surat Perjanjian kerja (Notice Of 

Employment) yang dibuat oleh bagian personalia. 

4. Laporan pemberhentian (Separation Report) yang dibuat oleh 

mandor. 

 

2.6.3 Pengembangan Individu  

Program pengembangan individu menurut Nugroho W (1985;451) terbagi 

dalam tiga jenis, yaitu: 

“1.  Program pengembangan tenaga nonmanager. 

Program yang dilakukan melalui latihan  kerja, latihan beranda, 

magang, dan kursus. Sebenarnya tidak akan ada sistem latihan yang 

paling baik, yang biasa diselenggarakan oleh perusahaan adalah 

latihan kerja. 

2. Program pengembangan eksekutif. 

Program yang didasarkan pada atribut-atribut keahlian yang 

dibutuhkan oleh seorang manager. Dalam program ini tidak lagi 

diberikan pengetahuan dasar, tetap diberikan suatu pengetahuan dasar, 

tetapi diberikan suatu pengetahuan yang dapat membuka cakrawala 

berfikir dan bertindak. 

3. Program pengembangan unit organisasi 

Strategi pendidikan yang kompleks yang dimaksudkan untuk 

mengubah keyakinan, sikap, nilai, struktur organisasi sehingga dapat 

beradaptasi dengan baik terhadap teknologi baru dan berbagai 

tantangan lainya serta mempercepat tingkat pertumbuhannya sendiri.” 



Ada empat metode yang digunakan dalam program pengembangan tenaga 

non manager, yaitu : latihan beranda, magang dan kursus. Sebenarnya tidak ada 

system latihan yang paling baik, yang biasa diselenggarakan oleh perusahaan 

adalah oleh perusahaan adalah latihan kerja. 

Program pengembangan eksekutif didasarkan pada atribut-atribut keahlian 

yang dibutuhkan oleh seorang manager. Seperti yang dikemukakan Nugroho 

Widjayanto (1985;452) : 

“Seorang manager akan memerlukan atribut keahlian sebagai berikut 

untuk melaksanakan tugasnya: 

1. Keahlian mengambil keputusan 

2. Keahlian antar personal  

3. Pengetahuan organisasi 

4. Pengetahuan pekerjaan 

5. Pengetahuan umum 

6. Kebutuhan individual tertentu. 

Dalam program ini tidak lagi diberikan pengetahuan dasar, tetapi diberikan 

suatu pengetahuan yang dapat membuka cakrawala berfikir dan bertindak. 

Program pengembangan unit organisasi adalah strategi pendidikan yang kompleks 

yang dimaksudkan untuk mengubah keyakinan, sikap, nilai, stuktur organisasi 

sehingga dapat beradaptasi dengan baik terhadap teknologi baru dan berbagai 

tantangan lainya serta mempercepat tingkat pertumbuhannya sendiri. 

 

2.6.4 Penilaian Prestasi      

Penilaian prestasi dapat dilakukan dengan berbagai dengan pendekatan 

menurut Nugroho Widjayanto(1985;452), antara lain: 

“1. Penilaian sepintas (casual), tidak sitematis dan subjektif. 

2. Penilaian tradisioanal yang merupakan pengukuran sistematis 

mengenai karakteristik, kontribusi, karyawan atau kedua-duanya. 

3. Penetapan tujuan bersama melalui Manajemen Berdasarkan Sasaran 

(MBS).”  



  Penilaian sistematis dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: system 

peringkat, jenjang, skala grafis, daftar check, dan lain-lain. Suatu penilaian 

objektif atas prestasi karyawan sebenarnya tidak boleh didasarkan pada atribut 

yang dimilikinya tetapi harus didasarkan ada kemampuan yang ditunjukan dalam 

tugasnya sehari-hari. 

  

2.6.5 Pencatatan Waktu Kerja 

Ada dua kegiatan pencatatan waktu menurut La Midjan dan Azhar susanto 

(2001;244): 

“1. Pencatatan waktu hadir (Attendance time keeping), yaitu pencatatan 

sejak karyawan masuk sampai dengan pulang yang tercantum dalam 

kartu kehadiran (clock card). Pencatatan merupakan tanggung jawab 

bagian pencatatan waktu (Time keeping department). 

2. Pecatatan waktu kerja (Shop time keeping), yaitu pencatatan waktu 

kerja sesungguhnya dalam setiap departemen. 

Formulir yang digunakan yaitu: 

1. Formulir pencatatan waktu kehadiran. 

2. Formulir pencatatan waktu kerja. 

3. Formulir pencatatan waktu kehadiran dan pencatatan waktu kerja.”  

 

2.6.6 Prosedur Pengupahan dan Gaji 

Prosedur pengupahan dan gaji menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001;252) yang ada dalam perusahaan antara lain: 

”1.     Menghitung gaji dan upah dengan langkah-langkah berikut: 

1) Mengumpulkan catatan kartu kehadiran dan catatan waktu kerja 

masing-masing pekerja. 

2) Mengumpulkan data untuk menghitung upah atas dasar prestasi 

kerja, dan gaji atas dasar waktu kehadiran. 

3) Menghitung tambahan (allowance) misalnya tunjangan-

tunjangan. 

4) Menghitung upah berdasarkan data yang terkumpul. 



5) Menghitung potongan-potongan gaji atau upah misalnya: PPh 

pasal 21, ASTEK. ASKES, pinjaman dan lain-lain 

2. Membuat catatan jurnal (journal entry) dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Membuat jurnal gaji dan upah. 

2) Membuat daftar cek pembayaran dan amplop gaji. 

3) Membuat stub pembayaran atau daftar earning statement. 

4) Membuat empoyee’s earning record . 

5) Membuat berbagai formulir. 

3. Membuat statistik tentang upah. 

4. Menyelenggarakan file tentang kepegawaian. 

Formulir-formulir laporan untuk pembuatan daftar gaji dan upah: 

1. Cek gaji atau upah dan amplop gaji (paycheck and envelope). 

2. Payroll journal dan check register. 

3. Perincian gaji atau upah karyawan (paystub employee’s earning statement) 

4. Pencatatan gaji atau upah karyawan (employee’s earning record).” 

 

2.6.7 Prosedur Pelaporan 

Bagian personalia secara berkala membuat laporan pada pimpinan. 

Laporan-laporan tersebut menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;234) 

antara lain memuat:  

“1.  Statistik tentang turn over (masuk dan berhentinya ) para karyawan. 

2.  Statistik pemberhentian karyawan (termination statistic) dibagi dalam: 

a. Kalau karyawan minta berhenti atas kemauan sendiri (quits). 

b. Pengurangan karyawan karena perusahaan mengurangi aktivitas 

dan hal ini biasanya karyawan yang diberhentikan berombongan, 

tidak satu orang (laid off) . 

c. Pemecatan karyawan berhubungan dengan hal-hal yang tidak 

diinginkan (discharger). 

3. Tarif upah/gaji dalam perusahaan yang sejenis, misalnya yang rata-rata 

berlaku dalam perusahaan yang lain.  



4. Tarif upah lokal (local area wage rate), yaitu upah setempat, 

tergantung dari kondisi kebijaksanaan pimpinan setempat.” 

 

2.7 Kriteria Efektivitas Fungsi Personalia 

Kriteria adalah nilai-nilai ideal atau nilai-niai normatif dari objek yang 

diperiksa. Kriteria dapat bersifat tersurat (eksplisit) ataupun tersirat (implisit) 

kriteria tersirat lebih cenderung bersifat normatif (yang diharuskan), dan 

penyimpangan-penyimpangan atas kriteria tersebut juga lebih mudah ditetapkan. 

Kriteria tersirat dilain pihak, lebih sulit didefinisikan, karena memerlukan 

pertimbangan-pertimbangan yang banyak didasarkan pada keahlian dan 

pengalaman. 

Edwin B. Flippo (1986;60-63) mencoba mengemukakan kriteria 

pengukuran efektifitas fungsi personalia dengan melihat fungsi personaliannya: 

1) Pengadaan Tenaga Kerja  

Sasaran dari proses pengadaan tenaga kerja dan untuk memperoleh jumlah dan 

jenis personalia yang tepat bagi organisasi. Pengadaan tenaga kerja yang 

berhasil tidak hanya akan menghasilakan penerimaan (acceptance) organisasi 

atas seseorang, tetapi juga penerimaan dan  kepuasan orang tersebut atas 

pekerjaan dan perusahaan yang bersangutan. Berbagai butir berikut dapat 

dipergunakan untuk memeriksa efektivitas pelaksanaan proses pengadaan 

tenaga kerja, yaitu: 

a. Tindak lanjut penempatan formal, untuk menentukan: 

(1) Kepuasan penyelia atas karyawan yang bersangkutan. 

(2) Kepuasan karyawan atas pekerjaannya, departemen, penyelia dan 

perusahaan. 

b. Permintaan untuk pindah. 

Harus di analisis apakah disebabkan oleh kegiatan pengadaan tenaga yang 

jelek atau hal-hal diluar pengendalian organisasi. 

c. Penguduran diri dengan sukarela  

Jika banyak terjadi pada beberapa bulan pertama dalam pekerjaan 

menunjukan seleksi dan pengangkatan yang jelek. 



d. Pemberhentian dengan paksa yang disebabkan atas kebutuhan sumber 

daya manusia harus dihindarkan. 

e. Efisiensi unit. 

Jika tersedia fasilitas pemrosesan data, perbandingan (rasio) seperti 

tersebut dibawah ini dapat dihitung: 

- Jumlah yang dipekerjakan untuk setiap calon,  

- Biaya pengkaryaan (hiring) menurut surat lamaran,  

- Waktu yang dipergunakan untuk mewawancarai setiap karyawan, dan 

sebagainya. 

2) Pelatihan dan pengembangan 

Pengukuran keefektifan pelatihan dan pengembangan adalah sumber informasi 

butir ini tidak boleh diabaikan tetapi adalah jelas bahwa sering timbul 

perbedaan besar antara penerimaan petatar (trainee) dan prestasi petatar dalam 

pekerjaan. 

a. Produktivitas. 

Ini adalah bidang yang sangat objektif, tetap dengan menerima laporan 

dari orang lain yang pernah para manajer dapat mengamati tindakan 

petatar (trainee) dan berhubungan dengan dia. 

b. Hilangnya kualitas. 

Indikasi ini erat kualitasnya dengan catatan produtivitas, dengan 

penekanan pada kualitas di samping kuantitas. Hilangnya kualitas 

petunjuk bahwa pelatihan tidak memadai. 

c. Memadainya cadangan bakat. 

Suatu indeks yang mungkin juga membantu dalam menilai memadainya 

cadangan bakat adalah jumlah jabatan tingkat tinggi yang diisi dalam 

organisasi. 

d. Efisiensi unit  

Biaya pelatihan setiap karyawan setiap jam pelajaran  dapat dihitung dan 

dibandingkan dengan pelatihan oleh konsultan dari luar. 

 



2.8 Peranan Pemeriksaan Operasioanal Dalam Menunjang Efektifits Fungsi 

Personalia  

Aktifitas fungsi personalia memerlukan pengelolaan yang baik, karena 

fungsi personalia mempunyai arti penting dalam menjamin kelangsungan suatu 

mekanisme kerja yang terukur secara kualitas dan kuantitas. Suatu perusahaan 

pada umumnya mempunyai tujuan untuk memperoleh laba seoptimal mungkin, 

agar dapat berjalan dalam waktu yang tidak terbatas dan seoptimal mungkin, agar 

dapat berjalan waktu yang tidak terbatas seoptimal mungkin agar dapat berjalan 

dalam waktu yang tidak terbatas dan disertai pertumbuhan yang sehat. Hal ini 

menyebabkan perlunya untuk mengefektifkan setiap fungsi manajerial yang 

dijalankan berdasarkan aktivitas disertai pertumbuhan yang sehat. Hal ini 

menyebabkan perlunya untuk mengefektifkan setiap fungsi manajerial yang 

dijalankan berdasarkan perlunya untuk mengefektifkan setiap fungsi manajerial 

yang dijalankan berdasarkan aktifitas perusahaan. Untuk tidak diperlukan suatu 

fungsi pengendalian yang bersifat sebagai pengaman yang berarti dapat 

memberikan peringatan apabila ada suatu kegiatan yang menyimpang dari tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu berupa pemeriksaan operasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


