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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang meliputi kepulauan dan 

daratan yang memiliki struktur geografi yang berbeda-beda antara daerah satu 

dengan daerah yang lain. Keberadaan itu menyebabkan diperlukannya penataan 

kota yang baik meliputi penataan ruang, pengelolahan sumber daya air, 

pengembangan pemukiman, pembuatan jalan dan jembatan yang menghubungkan 

kota satu dengan kota yang lain agar aktivias perekonomian dapat berjalan dengan 

baik.  

Di Indonesia, telah memiliki satu departemen yang dibuat sejak jaman 

Hindia Belanda yang bernama Openbare werken, karena fungsi dan manfaatnya 

masih sangat berguna untuk Indonesia maka sejak kemerdekaan tahun 1945  maka 

departemen ini diubah nama menjadi departemen Pekerjaan Umum. Departemen 

Pekerjaan Umum (PU) bukan hanya sebagai sarana pembuat jalan penghubung 

antara daerah satu dengan daerah yang lain tetapi juga diperuntukan agar setiap 

kota dapat berkembang dengan baik sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh 

seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam menghadapi era globalisasi, di mana persaingan semakin ketat dan 

pelaku ekonomi bergerak semakin dinamis, terutama Indonesia merupakan salah 

satu Negara yang sedang berkembang maka penciptaan kota yang baik dan sarana 

perhubungan menjadi semakin penting perannya. Departemen Pekerjaan Umum 

sebagai departemen yang bergerak dalam bidang tersebut mempunyai peran yang 

vital  dalam pembangunan Nasional dimana lingkup dan jenjang pengawasan 

semakin rumit, sehingga dituntut untuk meningkatkan operasi dan pelayanan yang 

maksimal. Untuk dapat memaksimalkan kineja bukan hanya sekedar memrlukan 

biaya yang besar melainkan memiliki sumber daya manusia yang handal.  

Manusia merupakan salah satu sumber daya yang memegang peran 

penting dalam kegiatan operasi pencapaian tujuan. Selain itu Sumber Daya 



 

Manusia (SDM) merupakan salah satu asset perusahaan yang membutuhkan 

perhatian yang lebih mendalam. Untuk dapat mencapai tujuang-tujuang 

perusahaan, sumber daya manusia juga harus digunakan secara efektif dan harus 

memenuhi persyaratan kualitas dan kemampuan tertentu, baik secara teknis 

maupun secara organisasi agar mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi. Oleh 

sebab itu dibentuk fungsi personalia yang secara khusus mengelola sumber daya 

manusia. 

Setiap organisasi baik itu departemen maupun perusahaan mengharapkan 

semua pegawai  dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sebaik-baiknya, 

namun jika ternyata tugas yang diberikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, 

para manajer perlu menelaah dan mengetahui sebab terjadinya kegagalan tersebut 

dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan tersebut. 

Setiap devisi memiliki masalah yang berbeda-beda, begitu pula di dalam 

fungsi personalia memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan setiap 

individu yang mempunyai tingkah laku yang sulit diduga. Agar seorang pegawai 

dapat bekerja dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka harus diperhatikan 

lingkungan tempat diman pekerjaan dilakukan, peralatan yang digunakan, 

besarnya kompensasi, metode atau cara-cara melakukan pekerjaan, dan pelatihan 

untuk mengembangkan kemampuan pegawai. Cara bagaimana memberikan 

fasilitas untuk perkembangan pegawai dan rasa partisipasi pegawai di dalam suatu 

organisasi merupakan sasaran manajemen personalia. Dengan mempelajari dan 

menerapkan manajemen personalia, diharapkan akan direalisasi production 

minded dan people minded. Dengan kata lain manajemen personalia bertujuan 

agar setiap petugas dalam sesuatu organisasi dapat bekerjasama dengan teman 

sekerja untuk merealisir tujuan organisasi dengan secara daya guna dan berhasil 

guna. 

Menurut Manulang (2006) pengertian manajemen personalia adalah : 

“ Seni dan ilmu memperoleh, memajukan dan memanfaatkan tenaga kerja 

sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdaya 

guna dan berhasil guna dan adanya kegairahan kerja dari para tenaga 

kerja.”  

 



 

Permasalahan utama yang terjadi dalam fungsi personalia adalah masalah 

yang berhubungan dengan kegiatan operasi organisasi. Dalam hal ini organisasi 

memerlukan suatu pengendalian yang baik dan memadai sehingga resiko 

kecurangan, kelalaian manusia, kesalahan manusia, dan lain-lain dapat dikurangi 

bahkan dihindari. Pengendalian tersebut adalah audit operasional. 

Adapun aktifitas-aktifitas yang tercakup dalam fungsi personalia, meliputi 

hal-hal berikut:  

1. Perencanaan tenaga kerja. 

2. Penerimaan dan penempatan karyawan.  

3. Pengembangan individu. 

4. Penilaian pegawai. 

5. Memindahkan dan mempromosikan tenaga kerja. 

6. Memberhentikan tenaga kerja. 

7. Memensiunkan tenaga kerja. 

Audit operasional yang dilakukan dalam perusahaan, khususnya bagian 

personalia bertujuan untuk memeriksa efektivitas kegiatan dan menilai apakah 

cara-cara pengelolaan yang diterapkan oleh perusahaan. Dengan adanya 

pengendalian dalam perusahaan maka seluruh kegiatan dapat berjalan secara 

efektif dan efisien serta sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sebagai upaya untuk membantu 

manajemen dalam mengendalikan fungsi personalia perusahaan, dimana tujuan 

audit tersebut adalah untuk mendapatkan fakta, mempertimbangkan tujuan          

yang dicapai, menilai berbagai faktor yang ada pada saat ini dengan 

mempertimbangkan tujuan, merumuskan suatu rencana untuk memperbaiki 

operasi saat ini. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

penyusunan skripsi dengan judul : 

“Peranan Audit Operasional dalam Menunjang Efektivitas Fungsi 

Personalia” (Studi kasus pada BUMN di Dinas PU Provinsi Bengkulu )  

   



 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam suatu perusahaan milik Negara, masalah utama yang terjadi dalam 

kegiatan fungsi personalia adalah berhubungan dengan kegiatan operasional 

perusahaan. Fungsi personalia disini adalah untuk mengatasi berbagai macam 

masalah, dimana masalah-masalah tersebut bersifat kompleks karena berhubungan 

dengan manusia yang masing-masing mempunyai tujuan, pendapat, keinginan, 

sifat, kepribadian, dan perbedaan lainnya. Masalah-masalah umum yang sering 

dihadapi oleh manajemen pesonalia diantaranya adalah kemajuan teknologi yang 

pesat, pertumbuhan persaingan nasional dan internasional, serta semakin 

tingginya tingkat pendidikan pegawai. Oleh karena itu diperlukan suatu 

pengendalian yang baik terhadap kegiatan fungsi personalia suatu organisasi. 

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan di atas oleh penulis, maka 

penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah fungsi personalia pada perusahaan telah dilaksanakan secara 

memadai. 

2. Apakah pelaksanaan audit operasional atas fungsi personalia telah dilakukan 

secara efektif pada perusahaan. 

3. Bagaimana peranan audit operasional dalam menunjang efektivitas fungsi 

operasional pada perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan data, mencari dan 

mendapatkan informasi sehubungan dengan peranan audit operasional dalam 

menunjang efektivitas fungsi personalia. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menilai apakah fungsi personalia pada perusahaan 

telah dilaksanakan secara memadai. 

2. Untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan audit operasional atas 

fungsi personalia telah dilakukan secara efektif  pada perusahaan. 



 

3. Untuk mengetahui dan menilai bagaimana peranan audit operasional dalam 

menunjang efektivitas fungsi personalia pada perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

1. Penulis  

Dari hasil penelitian ini dapat membawa wawasan penulis dalam menganalisis 

sumber dan kegunaan modal kerja sebagai salah satu alat untuk menilai 

tingkat rentabilitas perusahaan. Dan sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Akademik 

Sebagai bahan masukan dan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya  dibidang analisis laporan keuangan. 

3. Perusahaan 

Dari penelitian ini dapat memberikan gambaran perusahaan dan masukan 

kepada pihak manajemen untuk melakukan optimalisasi penggunaan working 

capital secara efisien  dan efektif sehingga dapat memberikan profatibilitas  

yang optimal juga. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan menambah 

pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Tantangan utama Top Management di era globalisasi sekarang ini adalah 

menciptakan perusahaan menjadi lebih kompetitif dan mengembangkan pangsa 

pasarnya secara terukur dan terencana. Untuk itu Sistem Perencanaan, Sistem 

Penganggaran (Budget), Struktur Organisasi, Struktur Akuntansi Biaya, dan 

Sistem Manajemen haruslah berjalan secara harmonis dan terkendali. Audit 

Operasional adalah suatu instrumen yang akan membuat sistem-sistem tersebut 



 

berjalan sesuai keinginan Top Management sehingga memberi manfaat yang 

maksimal bagi tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. 

Selama ini audit yang dilaksanakan oleh para akuntan umumnya adalah 

audit keuangan yang disajikan oleh perusahaan. tetapi pada akhir-akhir ini 

manajemen perlu untuk melakukan audit operasional atau kegiatan usahanya di 

samping audit keuangan. Jika hanya melakukan audit keuangan tanpa melakukan 

audit operasional maka usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan 

tidakakan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi antara 

audit keuangan dan audit operasional. 

Peranan audit operasional dalam menunjang sistem pengendalian intern 

penjualan adalah audit operasional dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi akan 

suatu sistem pengendalian intern pada fungsi penjualan dari suatu perusahaan. 

Tujuan dari audit operasional itu sendiri adalah untuk memberikan penilaian 

terhadap efisiensi dan efektivitas serta keekonomisan dari suatu bagian 

operasional perusahaan yang merupakan akibat yang diharapkan dari sistem 

pengendalian intern yang baik. 

Audit operasional menurut Widjayanto (1985) adalah sebagai berikut : 

“Audit Operasional adalah suatu tinjauan dan penilaian serta efektivitas 

suatu kegiatan atau prosedur-prosedur kegiatan. Audit ini di laksanakan 

dengan disertai tanggung jawab untuk mengungkapkan dan memberi 

informasi kepada manajemen mengenai berbagai masalah operasi, 

meskipun tujuan utama sebenarnya adalah membantu manajemen untuk 

memecahkan berbagai masalah dengan merekomendasikan berbagai 

tindakan yang diperlukan.”  

 

Definisi lain mengenai audit operasional menurut Reider (2002) adalah: 

“Operational audit is review of operations performed from a management 

view point to evaluate the economy, efficiency, and effectiveness of any 

and all operation, limited only by management desire”. 

 

 

 

 



 

Sedangkan audit operasional menurut Arens (2006) adalah sebagai 

berikut: 

“An operational 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 evaluasi secara independen dan berorientasi 

kemasa yang akan datang dan pada dasarnya ditujukan untuk membantu 

manajemen dalam meningkatkan kegiatan perusahaan ke tingkat yang lebih 

optimal. 

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. 

Di bawah ini diuraikan secara singkat fungsi-fungsi personalia yang ada 

pada perusahaan: 

1. Pengadaan tenaga kerja 

Fungsi ini menyangkut tentang penentuan kebutuhan tenaga kerja, seleksi dan 

penempatannya. 

2. Pengembangan  

Pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan melalui 

training, untuk melaksanakan tugas secara baik. 

3. Kompensasi  

Pemberian penghargaan yang memadai dan layak terhadap pegawai sesuai 

dengan sumbangan mereka untuk  mencapai tujuan perusahaan. 

4. Integrasi  

Integrasi ini menyangkut tentang penyesuaian keinginan dari para individu 

dengan keinginan organisasi dan masyarakat. 



 

5. Pemeliharaan. 

Fungsi ini meniti beratkan pada pemeliharaan kondisi fisik dari para pegawai 

dan pemeliharaan sikap yang menyenangkan. 

 

Topik serupa pernah diteliti sebelumnya, Utami (2007) menitikberatkan 

penelitiannya pada hubungan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan operasional 

dengan efektivitas fungsi personalia. 

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian yang 

diteliti sebelumnya adalah studi kasus pada PT. Pos Bandung, sedangkan objek 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah studi kasus pada Dinas PU 

Bina Marga Bengkulu, yang tentunya mempunyai metode dan prioritas yang 

berbeda dalam menindaklanjuti pelaksanan pemeriksaan operasional dengan 

efektivitas fungsi personalia, juga dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut 

memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti sampai 

sejauh mana hubungan antara evaluasi pelaksanaan pemeriksaan operasional 

dengan efektivitas fungsi personalia. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas serta teori yang melandasinya 

maka penulis merumuskan hipotesis adalah: 

 “Audit operasional yang memadai, berperan dalam menunjang 

efektivitas fungsi personalia perusahaan.” 

 

1.6 Prosedur Penelitian 

1.6.1 Metodologi Penelitian 

Dalam pengumpulan data sebagai bahan pembahasan, penulis 

menggunakan metode Deskriptif dan Verifikatif. 

1. Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status, 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-

faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nazir,2003) 



 

2. Metode verifikatif yaitu dengan cara menafsirkan terlebih dahulu 

kesimpulan yang akan diperoleh melalui pengujian hipotesis melalui pengolahan 

data lapangan. Metode verifikasi bertujuan untuk menguji hipotesis. 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Teknik pengumpulan data skunder dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengadakan peninjauan lanngsung 

di dinas Pekerjaan Umum provinsi Bengkulu dengan maksud memperoleh 

data dan informasi melalui wawancara dan kuesioner. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Dinas PU Provinsi Bengkulu 

Berlokasi di Jalan Prof. DR. Hazairin SH No: 901. Penelitian dilaksanakan pada 

bulan 30 Maret 2009 sampai dengan 25 April 2009. 

     

 

  

 

 

 

 

 

 


