
 

ABSTRAK 

Peranan Audit Operasional  

dalam Menunjang Efektivitas Fungsi Personalia 

 

Audit operasional merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk 

mengukur dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai 

tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan adanya audit operasional atas 

fungsi personalia dapat diungkapkan kekuatan dan kelemahan sistem kerja suatu 

fungsi personalia sehingga dapat dilakukan perbaikan dan dalam cara pengelolaan 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini 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 pengelolaan fungsi personalia. Objek penelitian ini 

dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum yang bergerak dalam bidang infrastruktur 

dan perbaikan kota. 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis. Data yang diperlukan diperoleh melalui studi lapangan, observasi, 

wawancara, dan pengajuan kuesioner. Disamping itu penelitian kepustakaan 

dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang digunakan sebagai bahan 

acuan untuk menganalisis data. 

Dari penelitian dan pembahasannya, akhirnya penulis dapat 

menyimpulkan bahwa peranan audit operasional  di Dinas PU Bengkulu kurang 

memadai dalam menunjang efektivitas fungsi personalia. Kememadaian audit 

operasional tidak tercapai karena kedudukan auditor yang tidak independen dan 

tidak kompeten, seperti yang terlihat dalam struktur organisasi adanya penugasan 

rangkap antara sekretariat dan audit internal itu sendiri, selain itu terlihat dalam 

Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) audit operasional  memiliki latar belakang 

pendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang mempunyai pengalaman kerja 

cukup lama di dinas pun tidak ada, melainkan pendidikan yang menjadi auditor 

tersebut adalah Sarjana Tehnik.  Selain itu audit operasional  bekerja hanya ketika 

terdengar isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. 

Dalam struktur organisasi Dinas PU menganut Line Organization ini 

menunjukan kekuasaan mengalir secara langsung dari Kepala Dinas ke bagian-

bagian dibawahnya, akan tetapi kekuatan untuk menindak secara tegas 

bawahannya dirasa kurang memadai seperti ada pegawai yang bolos dalam 

pekerjaannya,  tidak mengikuti upacara pagi  dan hal-hal yang dianggap 

pelanggaran ringan, hanya bersifat teguran ringan dan kurang memberikan sifat 

jera bagi oknum yang melakukannya. Untuk pelanggaran berat seperti korupsi 

sudah diatur dalam undang-undang, untuk pengawasan hal tersebut selain adanya 

Audit Internal terdapat pula pihak eksternal yang akan mengawasi seperti 

Inspektorat, Tindak Pidana Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.  

 

 


