
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep Peranan 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya para pemimpin perusahaan 

memerlukan alat bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan dan 

mengendalikan setiap aktivitas perusahaan sehingga dapat memenuhi semua 

tujuan yang telah direncanakan. Konsep tentang peranan (role) yang dikemukakan 

oleh Soekanto (2000) 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 dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

 

Menurut Kommarudin (2000), definisi peranan adalah sebagai  berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seorang dalam manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu kasus. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang melakukan suatu 

peranan adalah sesuatu yang nyata, dan peranan juga merupakan suatu tugas, 

kegiatan, dan fungsi utama yang dilaksanakan oleh seseorang untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Jadi peranan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah 



 

fungsi dan tugas internal auditor serta kegiatan internal audit dalam menunjang 

tercapainya efektivitas pengendalian proses produksi. 

 

2.2  Auditing 

Auditing  merupakan bagian dari fungsi pengendalian. Dalam setiap 

kegiatan audit akan terjadi proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. 

Kondisi adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat 

pada objek yang diteliti. Sedangkan kriteria adalah hal yang seharusnya melekat 

pada objek yang diteliti. Suatu audit akan menghasilkan temuan-temuan yang 

memerlukan tindak lanjut.  

 

2.2.1 Pengertian Auditing 

Pengertian atau definisi auditing menurut Arens (2006) yaitu sebagai 

berikut: 

“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.” 

 

Sedangkan auditing menurut American Accounting Asociation (AAA) 

yang dikutip oleh Romney, Steinbart and Cushing, (2003) adalah sebagai berikut : 

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluation 

evidence regarding assertion about economic action and event to certain 

the degree of correspondence between those assertions and established 

criteria and communicating the result to interested the users.” 

 

Dari definisi auditing menurut Arens diatas, karakteristik audit dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Auditing merupakan proses yang dilakukan untuk mengumpulkan dan 

mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi kuantitatif dari kesatuan 

ekonomi tertentu. 



 

2. Auditing bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi 

kuantitatif dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkannya kepada 

pihak yang membutuhkan. 

3. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent, 

memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengerti tentang kriteria 

yang ditetapkan dan kompeten untuk menentukan jenis dan jumlah dari bukti-

bukti yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. 

4. Temuan-temuan dalam audit di komunikasikan pada para pemakai laporan 

audit untuk menyampaikan tingkat kesesuaian antara apa yang telah di audit 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

Pengertian di atas dapat diuraikan bahwa audit adalah suatu proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat 

diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten 

dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi 

yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Audit yang 

seharusnya dilakukan oleh seorang yang independent dan kompeten. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Auditing 

Auditing terdiri dari berbagai jenis, menurut Arens (2006) menyatakan 

bahwa jenis auditing terdiri dari: 

“  1. Audit Operasional (Operational audits). 

    2. Audit atas Laporan Keuangan (Financial statement audits). 

    3. Audit atas Ketaatan (Compliance audits).” 

 

1. Audit Operasional (Operational Audits) 

Audit operasional merupakan suatu proses audit yang dilakukan terhadap 

prosedur, dan metode dan operasi kegiatan suatu entitas tertentu untuk menilai 

efektifitas dan efisiensi kegiatan entitas tersebut. Pada akhir suatu audit 

operasional, biasanya diajukan saran–saran rekomendasi kepada pimpinan 

atau menajemen perusahaan untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 



 

Dalam audit operasional, tinjauan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada 

masalah–masalah akuntansi melainkan dapat meliputi evaluasi terhadap 

struktur organisasi, penggunaan komputer, metode produksi, pemasaran dan 

bidang–bidang lain yang menjadi bidang keahlian auditor. 

2. Audit atas Laporan Keuangan (Financial statement audits). 

Audit atas laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan atas laporan 

keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk memberikan 

pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan di Indonesia adalah 

standar akuntansi keuangan. Hasil audit keuangan ini merupakan laporan audit 

yang berisi opini auditor mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan, yang 

biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan dan catatan atas laporan keuangan. 

3. Audit atas Ketaatan (compliance Audits) 

Audit atas ketaatan merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu 

kebijakan, peraturan, maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak 

berwenang, baik pemerintah maupun pimpinan perusahaan. Asersi yang 

digunakan adalah berupa data mengenai pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan 

prosedur. Kriterianya adalah kebijakan, praturan serta prosedur yang telah 

ditetapkan. Produk yang dihasilkan dari jenis audit ini adalah pernyataan 

temuan atau tingkat kepatuhan. Forensic audits (audit forensik), Tujuan audit 

forensik adalah untuk mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan 

(froud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh 

pesat. Beberapa contoh pemeriksaan jenis ini adalah: 

1. Kecurangan dalam bisnis atau karyawan. 

2. Investigasi kriminal. 

3. Perselisihan pemegang saham dan persekutuan. 

4. Kerugian ekonomi dari suatu bisnis. 

 

 



 

Secara ringkas tipe-tipe audit yang telah dikemukakan tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Example of Three Types of Audits  

   Types of Audits 

 Operational Audits Compliance Audits Financial Audits 

Example Evaluate whether the 

computerized payroll 

processing for 

subsidiary is operating 

efficiently and 

effectively. 

Determine whether 

bank requirements 

for loan 

continuation have 

been met. 

Annual audits of 

boeing’s financial 

statement. 

Information Number of payroll 

records processed in 

month, costs of the 

department, and number 

of errors made. 

Company records. 

 

 

 

 

 

 

Boeing’s financial 

statements. 

Established 

Criteria 

Company standards for 

efficiency and 

effectiveness in payroll 

department. 

Loan agreement 

provisions. 

Generally accepeted 

accounting 

principles. 

Available 

Evidence 

Error reports, payroll 

recods, and payroll 

processing costs. 

Financial statements 

anad calculations by 

the auditor. 

Documents, records, 

and sources of 

evidence. 

 Sumber : (Messier;2004) 

 

 

 

 



 

2.2.3  Jenis-jenis Auditor 

Menurut Messier (2004) Auditor dapat digolongkan kedalam empat jenis, 

yaitu antara lain: 

1. Auditor Eksternal (External Auditors) 

Auditor eksternal juga sering disebut sebagai auditor independent atau 

bersertifikat akuntan publik (disingkat BAP, atau certified public accountant- 

CPA). Seorang auditor eksternal biasa berpraktik sebagai pemilik tunggal atau 

anggota dari kantor akuntan. Auditor seperti ini disebut auditor “eksternal” atau 

‘independent” karena mereka tidak dipekerjakan oleh entitas yang diaudit. 

Auditor eksternal mengaudit laporan keuangan untuk perusahaan publik dan non 

publik, persekutuan, pemerintah kota, individu, dan jenis entitas lainnya. Tetapi, 

hukum federal atau standar audit membatasi jenis jasa audit lain yang dapat 

diberikan oleh auditor eksternal kepada klien audit laporan keuangan yang 

merupakan perusahaan publik. 

 

2. Auditor Internal ( Internal Auditors) 

Auditor yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan, persekutuan, badan 

pemerintah, individu, entitas lainnya disebut auditor internal (internal auditors). 

Di perusahaan besar, staf internal audit biasanya sangat banyak, dan direktur audit 

internal (kadang-kadang disebut eksekutif audit) biasanya pangkat dari suatu 

entitas. Merupakan auditor yang bekerja di dalam suatu perusahaan (organisasi) 

sebagai internal auditor yang bertugas untuk menjalankan pemeriksaan internal 

dalam penilaian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan perusahaan/organisasi 

pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) auditor internal berada dibawah Badan 

Pengawas Intern (SPI). 

 

3. Auditor Pemerintahan (Governance Auditors) 

Auditor pemerintahan dipekerjakan oleh badan federal, Negara bagian, 

dan lokal. Secara umum mereka dianggap sebagai bagian dari katagori yang lebih 

luas dari auditor internal. Pada tingkat federal, dua badan menggunakan auditor 

secara luas yaitu Kantor Akuntansi Umum (General Accounting Office-GAO) dan 



 

Internal Revenue Service (IRS). GAO berada dibawah pengawasan controller AS 

dan bertanggung jawab kepada kongres. Auditor GAO melaksanakan audit atas 

aktivitas, transaksi keuangan, dan akun dari pemerintah federal. Mereka juga 

membantu kongres dengan melakukan audit khusus, survey, dan investigasi. 

Audit yang dilaksanakan GAO sebagian besar adalah audit kepatuhan dan 

operasional. 

IRS adalah bagian dari departemen keuangan AS. Aktivitas utama dari 

auditor IRS adalah memeriksa dan mengaudit buku dan catatan individu dan 

organisasi lain untuk menentukan kewajiban pajak federal mereka. Audit IRS 

pada umumnya adalah audit kepatuhan, memastikan bahwa individu dan 

organisasi telah mematuhi hukum pajak federal. 

 

4. Auditor Forensik (Forensic Audits) 

Auditor forensik dipekerjakan oleh perusahaan, badan pemerintahan 

kantor akuntan publik, dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Mereka 

dilatih untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan mencegah kecurangan serta 

kejahatan kera putih. Beberapa contoh dari situasi dimana auditor forensik telah 

terlibat, termasuk: 

a. Melakukan rekonstruksi catatan akuntansi yang tidak lengkap untuk menutup 

klaim asuransi atas penilaian persediaan. 

b. Membuktikan aktivitas pencucian uang dengan merekonstruksi transaksi kas. 

c. Menginvestigasi, mendokumentasikan penggelapan dan menegoisasikan 

penyelesaian asuransi. 

 

2.3  Audit Operasional 

Audit Operasional atau Audit Manajamen adalah audit yang dilaksanakan 

untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya 

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, efisiensi digunakan untuk menilai 

sebaik apakah pemakaian sumber daya suatu organisasi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efektivitas digunakan untuk 

menilai seberapa baik kebijakan-kebijakan organisasi tersebut untuk mencapai 



 

tujuan. Efisiensi dan efektivitas merupkan dua hal yang saling berkaitan erat satu 

dengan lainnya, bisa saja suatu kebijakan organisasi itu sangat efisien akan tetapi 

tidak efektif begitupun sebaliknya. 

Sebuah contoh kasus tentang efisiensi dan efektivitas pada sebuah 

perusahaan misalkan untuk menekan biaya angkut barang hasil produksi maka 

pihak manajemen mengeluarkan kebijakan untuk menyewa truck dari perusahaan 

lain yang bergerak dalam bidang penyewaan alat-alat transportasi sehingga 

langkah ini akan menekan biaya-biaya yang berhubungan dengan transportasi 

karena dulu perusahaan menggunakan truck sendiri untuk mengangkut barang jadi 

hasil produksi sehingga harus mengeluarakan biaya-biaya yang berkaitan erat 

seperti biaya suku cadang, biaya perawatan dan lain-lain, dengan menyewa dari 

perusahaan lain maka pengeluaran yang harus dikeluarkan hanya sewa kendaraan 

perbulan, akan tetapi ini mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan 

pengiriman barang ke daerah tujuan pemasaran yang berakibat sering terjadi 

kekurangan pasokan barang akibatnya konsumen sering kecewa akibat barang 

yang dicari sering tidak ada maka mereka memutuskan untuk beralih ke produk 

lain, hal ini tentu saja mengakibatkan menurunnya jumlah penjualan perusahaan 

sehingga pendapatan perusahaan pun berkurang, dari kejadian diatas dapat 

disimpulkan bahwa langkah yang diambil oleh perusahaan memang efisien akan 

tetapi tidak efektif, tentu ini hanyalah sebuah contoh sederhana yang sebenarnya 

terjadi mungkin tidak sesederhana contoh tersebut. 

Memang dalam melakukan audit operasional hal-hal yang menjadi standar 

untuk menentukan hasil audit yang berguna bagi pihak manajemen puncak sangat 

beragam sehingga untuk menentukan sebuah standar efisensi dan efektivitas 

masing-masing perusahaan bisa berbeda-beda harus disesuaikan dengan kondisi 

yang dihadapi akan tetapi audit operasional atau audit manajemen penting untuk 

dilaksanakan karena hasil dari audit tersebut bisa berupa rekomendasi yang sangat 

berguna bagi pihak manajemen untuk menentukan dan menilai kebijakan-

kebijakan dan kegiatan perusahaan apakah sudah tepat atau memerlukan 

perbaikan sehingga akan berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan. 



 

2.3.1  Pengertian Audit Operasional 

Audi Operasional disebut juga dengan Audit Manajemen, Audit Kerja, 

Audit Prestasi (Performance Audit), Audit Sistem, Audit Efisiensi, dan lain-lain. 

Hal ini disebabkan belum ada pengertian yang tuntas mengenai definisi audit 

operasional itu sendiri, maka para ahli pun banyak mengemukakan definisi yang 

berbeda pula. Definisi-definisi audit operasional yang dikemukakan oleh para ahli 

audit antara lain:  

Definisi Audit Operasional menurut Arens (2006) adalah sebagai berikut: 

“an operational audit is a review af any part of an organization’s 

operating procedures and method for the purpose of evaluating efficiency 

and effectiveness.” 

 

Sedangkan definisi Audit Operasional menurut Reider (2002) adalah 

sebagai berikut: 

“Operational audit is review of operations performed from a management 

view point to evaluate yhe economy, efficiency, effectiveness of any and all 

operation, limited only by management desire.” 

 

Dari definisi-definisi yang telah dikemukankan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pemeriksaan Operasional merupakan: 

1. Audit operasional mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang 

terstruktur dan diorganisasi. Aspek ini mencakup perencanaan yang tepat, dan 

juga mendapatkan dan secara obyektif menilai bukti yang berkaitan dengan 

aktivitas yang diaudit. 

2. Penilaian operasi organisasi yang didasarkan pada suatu kriteria yang 

ditetapkan atau disetujui. Dalam audit operasional, kriteria sering dinyatakan 

dalam standar kinerja yang ditetapkan manajemen. Namun dalam beberapa 

hal, standar-standar mungkin ditetapkan industri. Kriteria sering kurang secara 

jelas didefinisikan daripada kriteria yang digunakan dalam audit laporan 

keuangan. Audit operasional mengukur tingkat hubungan antara kinerja aktual 

dengan kriteria. 



 

3. Tujuan utama audit operasional adalah membantu manajemen dari organisasi 

yang diaudit untuk memperbaiki effectiveness, efficiency, dan economy dari 

operasi. Dengan demikian, audit operasional memfokuskan pada masa yang 

akan datang, ini berlawanan langsung dengan audit laporan keuangan yang 

mempunyai fokus historis. 

4. Penerimaan yang tepat dari laporan audit operasional adalah manajemen atau 

individual yang meminta diadakannya audit. Kecuali jika audit diminta oleh 

pihak ketiga, pembagian laporan tetap dalam entitas. Dalam kebanyakan hal 

dewan komisaris atau panitia audit menerima copy laporan audit operasional. 

5. Tidak seperti audit laporan keuangan, suatu audit operasional tidak berakhir 

dengan laporan atas temuan. Audit operasional memperluas dengan 

memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam kenyataannya 

mengembangkan rekomendasi merupakan salah satu aspek yang paling 

menantang dari audit operasional. 

 

2.3.2  Karakteristik Audit Operasional 

Sifat khas dari audit operasional ialah bahwa audit operasional merupakan 

semata-mata alat verifikasi dan pencarian masalah. Audit operasional ada 

hubungannya dengan proses pemecahan problema dan mendapatkan perbaikan, 

tetapi menurut sementara orang audit operasional tidak boleh menjadi bagian dari 

proses tersebut. Dengan kata lain, audit operasional adalah alat untuk 

mengungkapkan kekurangan/kelemahan perusahaan tanpa memberikan saran-

saran tentang cara memperbaiki kekurangan/kelemahan tersebut, sebagian besar 

dari auditor internal menerima tanggung jawab baik untuk menemukan 

kekurangan maupun untuk membuat saran-saran untuk memperbaikinya. Untuk 

mendukung pendapat mereka meskipun mereka hampir tidak pernah meminta 

untuk melaksanakan perbaikan, mereka sering ditugaskan untuk memberikan 

saran-saran untuk perbaikan.     

Sifat pokok lain dari audit operasional bawa audit operasional didasarkan 

atas bukti-bukti, suatu penilaian berdasarkan pendapat pribadi yang tidak 

didukung dari buki-bukti yang nyata bukan lah audit operasional. Yang 



 

membedakan audit operasional dengan bentuk-bentuk lain auditing dengan lebih 

nyata ialah luasnya sejauh mana audit operasional akan berjalan dan banyaknya 

alat yang akan dipakai untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk 

mencapai sasarannya dan untuk menguraikan problema yang diungkapkannya, 

sebagaimana dalam semua pekerjaan penilaian, hasil terbaik ialah hasil yang 

diperoleh dengan menggunakan rangka referensi ekstern. Harus diakui bahwa 

suatu simpulan penilaian tidak dapat dihindarkan akan menjadi bagian dari hasil 

terakhir. Tetapi simpulan penilaian tidak dapat dihindarkan akan menjadi bagian 

hasil terakhir. Tetapi simpulan penilaian memiliki harga hanyalah setelah auditor 

operasional menggumpulkan segala fakta yang mutlak dan membandingkan bukti 

dengan standar. 

Sifat khas selanjutnya dari audit operasional adalah mengukur dengan 

membandingkan terhadap standar, yang merupakan landasan yang dapat diterima 

satu-satunya untuk memperbandingkan unit dan jangka waktu. Tanpa 

menggunakan standar suatu audit merupakan tidak lebih dari kumpulan pendapat 

yang berbeda tergantung dari masing-masing auditor. 

Standar yang berharga sekali dalam audit operasional terutama datangnya 

dari dua sumber, perusahaan sendiri dan bidang usaha yang perusahaan menjadi 

salah satu bagiannya. Untuk menemukan standar perusahaan, audit operasional 

harus mengandalkan pada unit yang sedang diaudit, ukuran-ukuran prestasi yang 

harus dicapainya dapat diketemukan dalam: 

1. Ujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan rencana-rencana. 

2. Anggaran belanjanya. 

3. Catatan-catatan tentang prestasi-prestasi yang dicapainya. 

4. Kebijakan, prosedur, pedoman, dan sebagainya. 

Untuk prosedur-prosedur bidang usaha, audit operasional mengandalkan 

atas pengetahuan umum tentang praktik dunia usaha yang sehat dan statistik 

ekonomi yang bisa diperoleh dari asosiasi profesi dan pemerintah. 

   

 

 



 

2.3.3 Tujuan Pemeriksaan Operasional 

Menurut Reider (2002) tujuan Audit Operasional  adalah sebagai berikut: 

“1. To review and evaluate the adequacy of the accounting system and related 

internal accounting controls (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 period; 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 compliance with federal, state, local laws and 

regulations; ensuring at least minimal compliance. 

7. To indentify and report defisieciencies and areas for imporovement and to 

provide technical assistance and follow-up where necessary.” 

 

Sedangkan menurut Tunggal (2007) tujuan dari audit operasional      

adalah: 

1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidak 

beresan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk 

menunjukan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang 

terbaik dari operasi yang bersangkutan. 

2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling 

efesien. 

3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk 

mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan 

tentang pengelolaan yang efisien. 

4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan. 



 

5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap 

fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada 

manajemen. 

6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang 

efektif dan efisien dari tujuan dan tanggungjawab mereka. 

Pada dasarnya tujuan pemeriksaan operasional yang utama adalah 

membantu manajemen dalam mencapi efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan 

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

kegiatan dalam perusahaan sudah berjalan dengan baik atau tidak melalui analisis, 

penilaian, sasaran-sasaran, komentar-komentar dari aktivitas-aktivitas perusahaan 

yang dilakukan pemeriksa operasional.       

 

2.3.4  Manfaat Audit Operasional 

Audit operasional dapat memberikan manfaat yang berharga kepada 

manajemen dan operasional. Beberapa manfaat yang dikutif menurut Tunggal 

(2007) antara lain: 

1. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul, penyebabnya dan alternatif solusi 

perbaikannya. 

2. Menemukan peluang untuk menekan pemborosan dan efisiensi biaya (cost 

reduction). 

3. Menemukan peluang untuk meningkatkan pendapatan (income improvement) 

4. Mengidentifikasi sasaran, tujuan, kebijakan dan prosedur organisasi yang 

belum ditentukan. 

5. Mengidentifikasi kriteria untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan 

organisasi. 

6. Merekomendasikan perbaikan kebijakan, prosedur dan struktur organisasi. 

7. Melaksanakan pemeriksaan atas kinerja individu dan unit organisasi. 

8. Menelaah ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan hukum, tujuan organisasi, 

sasaran, kebijakan, dan prosedur. 

9. Menguji adanya tindakan-tindakan yang tidak diotorisasi, kecurangan, atau 

ketidaksesuaian lainnya. 



 

10. Mengakses informasi manajemen dan sistem-sistem pengendalian 

11. Mengidentifikasi kemungkinan titik-titik permasalahan dimasa yang akan 

datang. 

12. Menyediakan media komunikasi antara operating lavel dan top management. 

13. Memberikan penilaian yang independen dan obyektif atas suatu operasi.  

Dalam audit operasional juga diperlukan standar yang dapat digunakan 

oleh pemeriksa sebagai tolak ukur kegiatannya, contohnya: sasaran perusahaan, 

uraian tugas dan berbagai peraturan intern perusahaan. Laporan hasil pemeriksaan 

operasional pada dasarnya mengikuti rekomendasi yang menjelaskan berbagai hal 

yang perlu mendapat perbaikan dan tindak lanjut. 

 

2.3.5  Jenis-jenis Audit Operasional 

Menurut Arens (2006) audit operasional terdiri dari tiga katagori yaitu: 

“1. Functional Audits. 

2. Organizational Audits. 

3. Special Assignment.” 

Pengelompokan audit operasional dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Functional Audits (Audit Fungsional) 

Audit yang dilakukan pada satu atau lebih fungsi operasi dari suatu organisasi. 

Adapun pengertian dari fungsi adalah penggolongan aktifitas suatu bisnis 

seperti fungsi personalia, fungsi produksi, fungsi penjualan dan sebagainya. 

Audit fungsional mempunyai keuntungan karena adanya spesialisasi oleh 

auditor sehingga auditor dapat menngembangkan keahliannya di bidang 

tertentu, sedangkan kekurangannya adalah tidak adanya evaluasi terhadap 

fungsi yang saling berkaitan. 

2. Organizational Audits (Audit Organisasional) 

Jenis audit operasional yang mencakup seluruh bagian organisasi, seperti 

departemen, cabang, dan anak perusahaan. Penekanan pada audit ini adalah 

bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas tiap–tiap fungsi dan perlu 

diperhatikan pula rencana organisasi dan metode dalam mengkoordinasikan 

aktivitas. 



 

3. Special Assignments (Penugasan Khusus) 

Dilakukan atas permintaan manejemen untuk meneliti suatu masalah dalam 

organisasi, seperti menyelidiki kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi, 

memberikan rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu barang, 

mencari penyebab terjadinya sistem pengolahan data elektronik (SPDE) yang 

tidak efektif. 

 

2.3.6  Ruang Lingkup Audit Operasional 

Ruang lingkup penugasan audit operasional lebih luas daripada 

pemeriksaan keuangan, karena penekanan audit operasional berkisar pada 

permasalahan keuangan dan juga masalah diluar keuangan. Audit operasional 

mencakup tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, 

kebijakan operasinya, personalia dan kadangkala mencakup fasilitas fisik. 

Untuk memperjelas perbedaan antara audit operasional dan audit atas 

laporan keungan dapat dilihat pada tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara Audit Keungan dengan Audit Operasional 

Karakteristik Audit Keuangan Audit Operasional 

Tujuan Menyatakan pendapat 

atas laporan keungan. 

Memberikan 

rekomendasi perbaikan 

operasional dalam rangka 

meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas fungsi 

perusahaan. 

Ruang Lingkup Data atau catatan 

keuangan. 

Operasi atau fungsi. 

Orientasi Masalah keuangan yang 

telah lalu. 

Masalah operasi yang 

telah lalu, sekarang, dan 

masa yang akan datang. 



 

Pelaksanaan Audit Audit eksternal. Audit eksternal maupun 

audit internal yang 

kompeten dan 

independent dengan 

bidang yang tengah 

diaudit. 

Standar Penelitian Prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterima umum. 

Prinsip-prinsip dan 

praktik yang sehat dalam 

pengelolaan operasi. 

Pemakai Umumnya adalah pihak 

ketiga (pemegang saham, 

masyarakat) dan juga 

manajemen. 

Pihak Internal 

(manajemen). 

 

 

Menurut Reider (2002) mengemukakan ruang lingkup dalam melakukan 

audit operasional terletak pada: 

1. Ecconomy, yaitu untuk menghindari pemborosan dan biaya yang 

berlebihan. 

2. Efficiency, merupakan aturan penggunaan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dihubungkan usaha perusahaan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan biaya yang minimal. 

3. Effectivness, merupakan ukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.3.7 Keterbatasan Pemeriksaan Operasional 

Meskipun pemeriksaan operasional telah dirancang dan dilaksanakan 

sebaik-baiknya, tetapi tetap saja memiliki keterbatasan yang tidak dapat 

memecahkan semua masalah yang ada. Widjayanto (2005) menyatakan bahwa hal 

ini disebabkan oleh faktor-faktor yang membatasi penugasan pemeriksaan 

operasional, yaitu: 



 

“1. Waktu Pelaksanaan. 

2. Pengetahuan. 

3. Biaya Audit.” 

1. Waktu Pelaksanaan 

Waktu adalah salah satu faktor yang membatasi karena pemeriksaan harus 

memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. Oleh karena itu pemeriksaan operasional harus 

dilakukan secara teratur untuk menjamin masalah yang penting tidak menjadi 

lebih besar dalam perusahaan. 

2. Pengetahuan 

Keterbatasan pengetahuan pemeriksaan merupakan hal yang wajar. Tidaklah 

mungkin bagi seseorang untuk mengatasi berbagai disiplin ilmu. Pemeriksaan 

operasional hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaan daripada dalam bidang 

bisnis kliennya. Oleh karena itu mungkin saja timbul masalah-masalah yang 

tidak teridentifikasi dalam satu kegiatan pemeriksaannya. 

3. Biaya Audit 

Biaya pemeriksaan yang dikeluarkan harus lebih kecil daripada biaya yang 

berhasil dihemat dengan dilakukannya pemeriksaan operasional. Ini berarti 

bahwa pemeriksa harus mengabaikan masalah kecil yang mungkin dapat 

memakan biaya jika diselidiki lebih lanjut. 

 

2.3.8 Kriteria dalam Audit Operasional 

Dalam pemeriksaan operasional, kriteria yang dibutuhkan untuk dapat 

mengevaluasi kondisi-kondisi yang ada adalah kriteria yang dapat diandalkan 

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

pedoman seperti halnya Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan pedoman 

dalam pemeriksaan pedoman historis. 

Salah satu pengendalian yang digunakan dalam menyusun kriteria yang 

digunakan dalam pemeriksaan operasional adalah untuk menentukan apakah 

beberapa aspek dalam perusahaan dapat dibuat lebih efekif dan efisien, dan 



 

memberikan rekomendasi perbaikan. Kriteria yang lebih spesifik sering kali 

diperlukan sebelum pemeriksaan operasional dimulai. 

Menurut Arens (2006), beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan kriteria yang spesifik adalah sebagai berikut: 

1. Historical Performance (Kriteria Historis) 

Suatu kriteria yang dapat ditentukan berdasarkan hasil kinerja pada periode 

yang lalu. Kriteria ini digunakan untuk membandingkan apakah kinerja 

sekarang ini lebih baik atau lebih buruk daripada periode yang lalu. Kebaikan 

dari kriteria ini adalah kemudahan pembuatannya. 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 

kesatuan internal, biasanya data sudah tersedia. Untuk kesatuan yang berada 

di luar organisasi, data sering kali tersedia pada kelompok industri dan 

lembaga pemerintahan yang berwenang. 

3. Engineered Standars (Standar Rekayasa) 

Dalam penugasan pemeriksaan operasional dimungkinkan untuk 

mengembangkan kriteria dan berdasarkan penelitian ilmiah. Kriteria jenis ini 

membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar dalam pengembangannya. 

Karena membutuhkan 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) 

Kadang kala kriteria yang obyektif sulit dan membutuhkan biaya yang besar 

untuk memperolehnya, namun kriteria yang obyektif dapat juga diperoleh 

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

adalah pihak manajemen yang diperiksa, pemeriksaan operasional dan 



 

kesatuan atau organisasi yang akan menerima laporan atas temuan-temuan 

yang didapat. 

 

2.3.9  Tahapan-tahapan Pemeriksaan Operasional 

Dalam melakukan pemeriksaan operasional, seorang pemeriksa 

memerlukan suatu kerangka kerja sebagai pedoman kerjanya, mengingat kegiatan 

dan struktur perusahaan dewasa ini semakin kompleks. Pemeriksaan akan 

mengalami banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya tanpa 

kerangka kerja yang baik. Oleh karena itu, kerangka kerja harus di iringi dengan 

suatu program pemeriksaan yang terperinci sehingga dapat menjadi masalah dasar 

kerja pemeriksaan operasional yang baik. 

Menurut Arens (2006) tahap-tahap pemeriksaan operasional dibagi 

menjadi tiga tahap pelaksanaan, yaitu: 

“1. Planning. 

2. Evidence Accumulation and Evaluation. 

3. Reporting and Follow up.” 

 

1. Perencanaan (Planning) 

Dalam tahap perencanaan, auditor operasional harus menentukan lingkup 

keterikatan secara seksama, memperoleh informasi tentang latarbelakang 

tentang kesatuan organisasi, memahami pengawasan intern dan dapat 

menghasilkan keputusan yang sesuai dengan bukti yang telah dikumpulkan. 

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

Dalam tahap ini, auditor operasional harus menghimpun bukti yang kompeten 

dan cukup untuk di usahakan menjadi suatu bagian yang layak untuk suatu 

kesimpulan tentang obyektivitas. 

3. Pelaporan dan Tindak 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 audior, temuan-temuan khusus, rekomendasi-rekomendasi jika perlu. 



 

Laporan auditor operasional biasanya dikirim hanya untuk manajemen laporan 

dengan suatu salinan tersendiri. 

  

Menurut Reider (2002) tahap-tahap audit operasional terdiri atas lima 

tahap, yaitu: 

1. Planning (Perencanaan). 

2. Work Programs (Program Kerja). 

3. Field Work  (Kerja Lapangan). 

4. Development of Findings and Recommendations (Pengembangan atas 

Temuan dan Rekomendasi). 

5. Reporting (Pelaporan). 

 

1. Planning (Perencanaan). 

Pemeriksa memperoleh informasi umum tentang performa seluruh jenis 

aktivitas, secara alamiah seluruh aktivitas relatif penting, dan informasi umum 

lainnya digunakan untuk membantu dalam menyusun rencana awal dalam 

pemeriksaan. 

2. Work Programs (Program Kerja). 

Pemeriksa menyiapkan program kerja audit operasional sebagai pemeriksa 

pendahuluan atas seluruh aktivitas yang telah dipilih untuk memeriksa 

kembali tahap perencanaan. Dalam audit operasional, program kerja yang 

disusun dengan baik merupakan esensi/inti dari keadaan yang efisien dan 

efektif. 

3. Field Work  (Kerja Lapangan). 

Pemeriksa menganalisa kegiatan-kegiatan untuk menetapkan efektivitas 

manajemen dan pengendalian yang berhubungan dengan hal tersebut. Seperti 

fungsi dan pengendalian yang diuji dalam kegiatan aktual, dengan tekanan 

yang kuat di dalam area yang sulit dikendalikan dan memiliki potensi yang 

tinggi untuk terjadi kesalahan. Tujuan dari tahap ini untuk menentukan 

bagian-bagian mana yang perlu ditingkatkan.  



 

4. Development of Findings and Recommendations (Pengembangan atas Temuan 

dan Rekomendasi). 

Berdasarkan identifikasi area dengan melakukan tahap field work, temuan 

yang spesifik merupakan pengembangan melalui hal-hal dibawah ini: 

a. Condition :  Apa yang ditemukan? 

b. Criteria :  Apa yang seharusnya terjadi? 

c. Effect :  Apa akibat dari kegiatan yang dilakukan? 

d. Cause : Mengapa ini dapat terjadi? 

e. Recommendation :  

 

 

 

5. Reporting (Pelaporan). 

Pemeriksaan menyiapkan laporan berdasarkan hasil dari hasil pemeriksaan 

untuk dijadikan perhatian atau untuk direspon atas temuan-temuan yang didapat. 

Pada kenyataannya, sebagian besar dari temuan-temuan tidak semuanya harus 

dilaporkan kepada manajemen. Laporan akan dijadikan sebagai dasar atas 

pengambilan keputusan dalam pemeriksaan. 

 

2.4 Efektivitas 

2.4.1  Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah memadukan faktor-faktor organisasi seperti struktur dan 

teknologi dengan faktor individual seperti motivasi, rasa keterkaitan, dan prestasi 

kerja. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa setiap model efektivitas organisasi 

yang dinamis harus meneliti proses perilaku dan usaha individu dalam 

mempengaruhi prestasi organisasi. 

Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda disetiap organisasi 

pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi seorang ahli ekonomi/keuangan, 

efektivitas organisasi adalah keuntungan/laba investasi, sedangkan bagi ilmuan 

bidang riset, efektivitas dijabarkan dalam jumlah paten, penemuan/produk baru. 

Apa yang perlu dilakuakan untuk memperbaiki 

keadaan (berdasarkan kegiatan yang sedang 

dilakukan, dan selalu dapat berubah)? 

 



 

Dan bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas sering kali ditinjau dari sudut 

kualitas kehidupan pekerja. 

Menurut Reider (2002) prosedur audit operasional mencakup konsep yang 

berkaitan dengan peraturan operasional ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.  

1.  Economy (biaya operasional). 

Apakah organisasi yang memiliki tanggung jawab pada jenis ekonomi 

melalui konservasi dari sumber daya yang dimiliki? Dalam menaksir atau 

menilai ekonomi operasional dan yang berhubungan dengan pengalokasian 

dan penggunaan sumber daya, pemeriksaan dapat mempertimbangkan apakah 

organisasi itu: 

a. Mengikuti praktik pembelian. 

b. Kelebihan karyawan yang berhubungan dengan fungsi penting dari 

performa. 

c. Memperkenankan akses material untuk dapat digunakan. 

d. Menggunakan peralatan-perlatan yang lebih mahal bila diperlukan. 

e. Menghindari pemborosan sumber daya. 

2. Efficiency (metode operasional). 

Apakah organisasi memiliki tanggung jawab terhadap pengeluaran minimum 

dari usahanya? Sebagai contoh ketidak efisienan operasional mencakup: 

a. Penyalahgunaan dari manual dan prosedur komputerisasi. 

b. Ketidakefisienan kertas kerja, sistem operasional dan prosedur. 

c. Hierarki organisasi yang tidak praktis dan/atau pola komunikasi. 

d. Duplikasi usaha. 

e. Langkah-langkah kerja yang tidak perlu. 

3. Effectiveness (hasil operasional). 

Apakah organisasi mencapai hasil atau keuntungan berdasarkan tujuan dan 

sasaran atau kriteria yang lainnya? Hasil pemeriksaan mencakup: 

a. Penaksiran sistem perencanaan organisasi bertujuan untuk membangun 

tujuan yang realistis, sasaran dan rencana-rencana yang detail. 

b. Menilai sistem manajemen yang baik untuk memastikan keefektifan. 

c. Menentukan batas mana yang akan dipilih. 



 

d. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat hasil yang mengecewakan. 

 

Menurut Reider (2002) efektivitas adalah : 

“Effectiveness is concerned with result and accomplishments achieved and 

benefits provided.” 

Jadi efektivitas berhubungan dengan hasil-hasil dan prestasi yang dicapai 

dan manfaat yang diperoleh. 

 

2.4.2  Kriteria Efektivitas 

Kriteria dapat juga diartikan sebagai tolak ukur atau bahkan perbandingan, 

kriteria adalah hal yang sebenarnya melekat pada objek yang diperiksa. Dengan 

adanya kriteria maka pemeriksaan dapat menetapkan apakah suatu keadaan 

menyimpang atau tidak. Sedangkan dalam audit operasional belum ditetapkan 

kriteria secara umum sehingga hal ini cukup menimbulkan kesulitan untuk 

mencari bahan perpandingan atau tolak ukur. 

Suatu pendekatan dalam menentukan kriteria audit operasional adalah 

menentukan apakah beberapa aspek dalam perusahaan dapat dibuat secara lebih 

efektif dan efisein, serta mereka melakukan perbaikan-perbaikan. Pendekatan ini 

mungkin memadai untuk para pemeriksa yang professional dan telah 

berpengalaman dalam bidang bisnis perusahaan, serta telah terlatih dengan baik. 

Namun dengan demikian kriteria yang lebih khusus biasanya diperlukan sebelum 

audit operasional dimulai. 

Meurut Arens (2006) ada beberapa sumber yang dapat digunakan oleh 

auditor dalam mengembangkan kriteria penilaian khusus yaitu: 

1. Kinerja Historis (Historical Performance). 

Manfaat dari kriteria ini adalah bahwa kriteria tersebut mudah dibuat, tetapi 

mungkin tidak memberikan pandangan mendalam mengenai seberapa baik 

sebenarnya unit yang diperiksa dalam melakukan sesuatu. 

2. Kinerja yang Dapat Diprbandingkan (Benchmarking). 

Sebagian besar kesatuan yang menjalani audit operasional tidak bersifat unik, 

terdapat banyak kesatuan yang sama dalam keseluruhan organisasi atau di 



 

luarnya. Dalam hal demikian, data kinerja dari kesatuan yang dapat 

diperbandingkan merupakan sumber yang sangat baik untuk mengembangkan 

kinerja. Untuk kesatuan internal yang dapat diperbandingkan, datanya 

biasanya telah tersedia. Bila kesatuan yang dapat diperbandingkan berada 

diluar organisasi, mereka sering kali bersedia menyediakan informasi seperti 

itu. Data ini sering kali juga tersedia pada kelompok industri dan lembaga 

pemerintahan yang berwenang. 

3. Standar Rekayasa (Engineered Standards). 

Dalam banyak penugasan audit operasional adalah mungkin dan layak untuk 

mengembangkan kinerja berdasarkan standar rekayasa. Misalnya: studi waktu 

dan gerak untuk menentukan tingkat pengeluaran produksi. Kriteria ini sering 

kali memakan waktu dan biaya yang besar dalam pengembangannya, karena 

memerlukan banyak keahlian; akan tetapi hal itu mungkin sangat efektif 

dalam memecahkan masalah operasional yang utama dan biaya yang 

dikeluarkan akan berharga. Beberapa standar dapat juga dikembangakan oleh 

kelompok industri untuk digunakan oleh semua kelompok mereka, sehingga 

dengan demikian menyebabkan biaya dan mengurangi beban untuk setiap 

anggotanya. Ini biasanya merupakan kelompok dalam industri menurut 

subyek atau kelompok fungsional seperti organisasi pemakai PDE. 

4. Diskusi dan Kesepakatan (Discussion and Agreement)  

Kadang-kadang kriteria obyektif sangat sulit didapt dan sangat banyak 

memakan biaya, tetapi adakalanya dapat dikembangkan melalui diskusi dan 

kesepakatan yang sederhana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini harus 

meliputi manajemen kesatuan yang diperiksa, auditor operasional dan 

kesatuan atau orang-orang yang akan mendapat laporan tentang temuan-

temuan yang didapat. 

 

 

 

 

 



 

2.5 Audit Operasional dan Fungsi Personalia 

2.5.1  Fungsi Personalia 

Dalam suatu organisasi, faktor manusia merupakan unsur yang paling 

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

yang secara khusus mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya 

manusia tidak mudah, karena manusia mempunyai tingkah laku yang sulit diduga. 

Agar seorang pegawai dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka harus 

diperhatikan lingkungan tempat dimana pekerjaan dilakukan, peralatan yang 

digunakan, besarnya kompensasi, metode atau cara-cara melakukan pekerjaan. 

Cara bagaimana memberikan fasilitas untuk perkembangan pegawai dan rasa 

partisipasi pegawai di dalam suatu organisasi merupakan sasaran pelajaran 

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 

Sebelum kita mengetahui fungsi personalia, sebaiknya kita mengetahui 

definisi manajemen personalia terlebih dahulu. 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.”  

 

Sedangkan menurut Dessler (2005) manajemen personalia didefinisikan 

sebagai berikut: 

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

appraising, and compensation employees, and attending to their labor 

relations, health and safety, and fairness concerns.” 

 

 

 

 



 

2.5.2 Tujuan Audit Operasional atas Fungsi Personalia 

Manajemen personalia dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan 

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

personalia membantu perusahaan untuk mendapatkan, mengembangkan, 

menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam kualitas dan 

kuantitas yang tepat. Tujuan audit operasional atas fungsi personalia adalah: 

1. Tujuan Sosial 

Secara etis dan sosial bertanggung jawab kepada kebutuhan dan penolakan 

masyarakat, sementara tetap meminimalkan dampak negatif dan berbagai hal 

tersebut terhadap organisasi (perusahaan) 

2. Tujuan Organisasi 

Untuk mengenali kontribusi keberadaan manajemen sumber daya manusia 

terhadap efektivitas organisasi. 

3. Tujuan Fungsional 

Untuk menjaga kontribusi manajemen pada level/tingkat yang tepat dalam 

memenuhi kebutuhan organisasi. 

4. Tujuan pribadi 

Untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuan pribadi, sekurang-

kurangnya tujuan tersebut berhubungan dengan peningkatan kontribusi 

individu kepada organisasi. 

 

2.5.3 Audit Terhadap Aktivitas Fungsi Personalia 

Bila diteliti sejumlah buku taks, baik yang ditulis dalam bahasa Inggris 

maupun yang ditulis dalam bahasa Indonesia, maka akan terlihat bahwa tidak ada 

keseragaman akan lingkup atau scope dari manajemen personalia. Walaupun 

demikian masing-masing judul yang tercantum dalam berbagai buku teks tersebut 

sedikit banyak ada kaitannya dengan masalah personalia secara menyeluruh, 

namun pada garis besarnya 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. 

 

2.5.3.1 Prosedur Perencanaan Tenaga Kerja 

Perencanaan dapat diibaratkan sebagai inti manajemen, karena 

perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian diwaktu yang akan 

datang, dan oleh karena itu membantu para pengambil keputusan untuk 

menggunakan sumber daya mereka yang paling terbatas mejadi lebih efisen dan 

efektif. Dengan demikian, perncanaan sumber daya manusia (human resource 

planning) adalah esensial bagi penarikan, seleksi, latihan dan pengembangan, dan 

kegiatan-kegiatan personalia lainnya dalam organisasi. Perencanaan tenaga kerja 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi diwaktu yang akan 

datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja ang ditimbulkan 

oleh kondisi-kondisi tersebut. 

Secara lebih sempit, perencanaan sumber daya manusia berarti 

mengestimasi secara sistematik permintaan (kebutuhan) dan suplai tenaga kerja 

organisasi yang akan datang. Ini memungkinkan departemen personalia dapat 

menyediakan tenaga kerja secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Menurut Handoko (2000) perencanaan sumber daya manusia ini 

memungkinkan organisasi untuk: 

1. Memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. 

2. Memdaukan kegiatan-kegiatan personalia dan tujuan-tujuan organisasi di 

waktu yang akan datang. 

3. Melakukan karyawan-karyawan baru secara ekonomis. 

4. Mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu 

kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya. 

5. Membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara sukses. 



 

6. Mengkoordinasikan program-program manajemen personalia yang berbeda-

beda, seperti rencana-rencana penarikan dan seleksi. 

Seperti telah disebutkan tadi, sistem perencanaan sumber daya manusia 

pada pokoknya meliputi estimasi permintaan dan suplai karyawan, menurut 

Handoko (2000) secara terinci, sistem perencanaan sumber daya manusia terdiri 

dari empat kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu, yaitu: 

1. Inventaris persediaan sumber daya manusia. 

Untuk menilai sumber daya yang ada sekarang (ketrampilan, 

kemampuan/kecakapan, dan potensi pengembangannya) dan menganalisis 

penggunaan personalia sekarang. 

2. Forecast sumber daya manusia. 

Untuk memprediksi permintaan dan penawaran karyawan di waktu yang akan 

datang (baik kuantitas/jumlah maupun kualitas). 

3. Penyusunan rencana-rencana sumber daya manusia. 

Untuk memadukan permintaan dan penawaran personalia dalam perolehan 

tenaga kerja yang “qualified” melalui penarikan, seleksi. 

4. Pengawasan dan Evaluasi. 

Untuk memberikan umpan balik kepada sistem dan memonitor derajat 

pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan sumber daya 

manusia.   

 

2.5.3.2 Prosedur Penerimaan dan Penempatan Karyawan 

Memilih tenaga kerja bukanlah pekerjaan yang mudah. Sekedar 

mengetahui keadaan fisik sipelamar masih merupakan pekerjaan yang mudah. 

Tetapi untuk mengetahui kemampuan psikologisnya sangat sukar mengukurnya. 

Meskipun menilai seseorang merupakan pekerjaan yang sukar, tetapi keberhasilan 

pemilihan karyawan akan sangat membantu perusahaan. 

Menurut Heidjrachman dan Husan (2002) sebagai contoh prosedur yang 

lazim digunakan meliputi: 

1. Wawancara pendahuluan. 

2. Pengisian formulir/blanko lamaran. 



 

3. Memeriksa referensi. 

4. Test psikologi. 

5. Wawancara. 

6. Persetujuan atasan langsung. 

7. Pemeriksaan kesehatan. 

8. Induksi atau orientasi. 

 

1. Wawancara pendahuluan. 

Semakin tidak selektif suatu program penarikan, semakin diperlukan 

wawancara pendahuluan. Wawancara ini biasanya singkat dan berusaha 

untuk mengurangi para pelamar yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat. 

Pada tahap ini biasanya mudah dinilai cara penampilan dan kemampuan 

berbicara. Para pelamar akan ditanya tentang mengapa mereka melamar 

pekerjaan tersebut dan mungkin juga tentang besaran gaji yang diinginkan. 

Pendidikan dan pengalaman bisa diketahui dengan menanyakan ijazah 

sekolah terakhir dan nama pekerjaan/jabatan yang pernah dipegang. Apabila 

pelamar nampak memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan pada tahap kedua. 

2. Pengisian formulir/blanko lamaran. 

Penggunaan blanko/formulir lamaran ini terutama dimaksudkan agar 

memperoleh informasi/data yang lengkap dari para (calon) karyawan. 

Walaupun demikian pertanyaan-pernyataan yang biasa menyinggung soal 

kesukuan, kepercayaan misalnya, sebaiknya tidak digunakan. Pertanyaan 

jabatan yang pernah dipegang sejak lepas dari sekolah, pernah bekerja di 

bidang kemiliteran dan referensi-referensi lainnya, merupakan hal yang 

paling sering dicantumkan. 

3. Memeriksa referensi. 

Penggunaan surat-surat referensi masih menjadi bahan perdebatan. 

Sebagaiman menyatakan bermanfaat, sebagian menyatakan karena 

berdasarkan pengalaman ternyata sangat jarang memperoleh referensi yang 

benar. Sebaliknya, apabila surat referensi bisa di cek kebenarannya, akan 



 

sangat bermanfaat untuk dibandingkan dengan hasil test dan interview. Pada 

umumnya refernsi yang dipergunakan adalah: 

a. Referensi tentang karakter, 

b. Pekerjaan, 

c. Sekolah. 

Pada saat ini referensi karakter sudah mulai banyak ditinggalkan. Sebab sering 

ditulis mengenai hal-hal yang baik saja. Beberapa cara memperoleh referensi 

dan pengecekan yang lazim digunakan adalah: 

a. Surat referensi yang dikirim ke perusahaan yang memerlukan karyawan 

baru atas permintaan pelamar, 

b. Surat referensi yang dikirim ke perusahaan yang memerlukan karyawan 

baru atas permintaan perusahaan tersebut, 

c. Menelepon pemberi referensi, 

d. Melakukan pertemuan dengan pemberi referensi. 

Pada umumnya semakin akrab hubungan antara perusahaan yang 

memerlukan dengan perusahaan pemberi referensi, semakin lengkap dan 

akurat informasi yang diperoleh.  

4. Test psikologi. 

Langkah berikutnya adalah melakukan test terhadap pelamar, meskipun 

nampaknya ada hubungan antara besarnya perusahaan dengan test yang 

dilakukan. Perusahaan-perusahaan besar pada umumnya menaruh perhatian 

terhadap test ini, sedangkan untuk perusahaan-perusahaan kecil lebih 

menekankan pada interview. Karena masalah test psikologi merupakan hal 

yang kompleks. 

5. Wawancara. 

Wawancara merupakan metode yang kadang-kadang berbahaya untuk menilai 

seseorang dan mungkin juga tertua. Meskipun demikian bila perusahaan 

hanya membatasi pada suatu metode penarikan, maka wawancara merupakan 

metode yang banyak dipilih. Sebab, walaupun ini mempunyai subyektifitas 

yang tinggi dan juga tidak pasti, tetapi merupakan cara yang penting. 

 



 

6. Persetujuan atasan langsung. 

Bagi pelamar yang sudah lolos dari langkah-langkah sebelumnya, maka 

sampailah pada langkah ini. Persetujuan atasan langsung ini diperlukan sesuai 

dengan hubungan “line” dan “staf”, yang memungkinkan supervisor 

menerima atau menolak pelamar tersebut. Di dalam tahap ini perlu dilakukan 

wawancara lagi oleh supervisor. Mungkin pula, bagian (departemen) 

personalia diberi wewenang untuk memerlukan diterima atau tidaknya 

seorang pelamar apabila ternyata antara bagian personalia dengan supervisor  

tidak bisa melakukan kerjasama.  

7. Pemeriksaan kesehatan. 

Tahap ini biasa dilakukan oleh berbagai perusahaan. Pemeriksaan kesehatan 

bisa dipercayakan kepada dokter diluar perusahaan, terutama untuk jenis-jenis 

pekerjaan yang memrlukan pernyataan fisik yang berat. Pemeriksaan juga 

dimaksudkan untuk mencegah terhadap kemungkinan memperoleh karyawan 

yang sering sakit, sehingga perusahaan terpaksa mengeluarkan biaya 

pengobatan yang tinggi.  

8. Induksi atau orientasi. 

Pada tahap ini berarti karyawan  sudah diterima bekerja pada perusahaan. 

Induksi ini menyangkut masalah pengenalan dan penyesuaian karyawan baru 

dengan perusahaan. Tahap induksi ini merupakan tahap yang penting, karena 

selama periode induksi inilah (biasanya 3 bulan) banyak terjadi karyawan 

keluar dari perusahaan. Karena itulah induksi perlu dilakukan dengan hati-

hati dan bijaksana. Berhasil atau tidaknya pada tahap ini bisa diukur dari puas 

atau tidaknya supervisor dan karyawan-karyawan lama terhadap masuknya 

karyawan baru tersebut meskipun sering terjadi bahwa masuknya karyawan 

baru menimbulkan rasa anti-pati dari karyawan lama. Apabila tahap 

pemilihan sebelumnya tidak mengalami kesalahan bisanya tahap ini tidak 

mengalami kesulitan, asal ada kerjasama dari pihak supervisor. 

 

 



 

Menurut Manulang (2006) Pada umumnya sumber tenaga kerja dapat 

digongkan dapat diolongkan kepada dua sumber: 

1. Sumber dari dalam perusahaan dan 

2. Sumber dari luar perusahaan. 

Sumber dari dalam perusahaan, diartikan bahwa bilamana ada lowongan 

yang kosong, maka para pegawai yang bekerja dalam perusahaan dipilih atau 

diangkat untuk memangku jabatan yang kosong itu. Realisasi yang demikian itu, 

sudah barang tentu menimbulkan lowongan yang kosong pada jabatan lain. Hal 

yang demikian itu seringkali menyebabkan seorang pejabat merangkap jabatan 

yang lainnya, atau terpaksa mengadakan penarikan tenaga kerja dari sumber-

sumber luar. 

Penggunaan sumber tenaga kerja dari luar perusahaan bukan saja karena 

hal seperti tersebut diatas. bila karena benar-benar kekurangan tenaga kerja, 

maupun karena tidak adanya tenaga kerja didalam perusahaan yang mempunyai 

kualifikasi sebagaimana dicantumkan dalam job specification, maka akan dicari 

pengisian pada lowongan tersebut dari luar perusahaan. Sumber tenaga kerja dari 

luar perusahaan ini sering disebut sumber ekstern, meliputi sumber-sumber 

sebagai berikut: 

1. Instansi atau Badan Penyalur Tenaga Kerja. 

2. Lembaga-lembaga pendidikan. 

3. Melalui advertensi. 

4. Badan-badan penempatan tenaga kerja. 

5. Sumber-sumber lain. 

 

2.5.3.3 Prosedur Pengembangan Individu 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan mengacu pada 

masalah staf dan personel yang merupakan suatu proses pendidikan jangka 

panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dimana 

manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. 



 

 Umumnya tujuan suatu latihan berhubungan erat dengan jenis daripada 

latihan. Tujuan latihan manajer, berbeda dengan tujuan latihan para karyawan 

pelaksana, demikian pula tujuan latihan para mandor tidak sama dengan tujuan 

latihan para tenaga staf demikian seterusnya. Biarpun terdapat perbedaan tujuan 

masing-masing latihan, namun pada hakekatnya tujuan dari berbagai jenis latihan 

adalah sama. Didalam buku yang ditulis oleh Manulang (2006) tujuan utama dari 

latihan yaitu: 

“1. Agar supaya masing-masing pengikut latihan dapat melakukan 

pekerjaannya. 

2. Agar supaya pengawasan lebih sedikit. 

3. Agar pengikut latihan dapat cepat berkembang. 

4. Untuk menstabilisasi pegawai atau untuk mengurangi labour trun 

over. 

2.5.3.4 Penilaian Pegawai 

Bilamana suatu perusahaan membuat rencana pemindahan dan promosi 

pegawai, maka perusahaan harus mengadakan penilaian pegawai. Penilaian 

pegawai merupakan salah satu alternatif dasar dalam pemindahan atau promosi 

pegawai, alternatif lainnya adalah senioritas. Diantara kedua alternatif tersebut 

tersebut ditinjau dari obyektivitasnya, penilaian pegawai lebih memenuhi 

persyaratan, namun dalam praktik masing-masing praktik ada penganutnya.  

Melihat faedah penerapan penilaian pegawai baik bagi pegawai, maupun 

untuk perusahaan ada kecendrungan semakin banyak perusahaan menerapkannya, 

walaupun disadari banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan 

penilaian pegawai, berakibat sementara perusahaan menganut senioritas sebagai 

dasar dalam pemindahan dan promosi pegawai-pegawai mereka. Sehubungan 

dengan hal-hal tersebut akan dibahas: 

1. Arti dan faedah penilaian pegawai. 

2. Yang membedakan penilaian pegawai. 

3. Obyek yang dinilai dari pegawai. 

4. Metode peinilaian. 

5. Senioritas. 



 

1. Arti dan faedah penilaian pegawai. 

Faedah penilaian pegawai selain sebagai alat dalam pengambilan 

keputusan, ia juga berfaedah bila dilihat dari segi karyawan. Program penilaian 

karyawan yang dianut oleh perusahaan dapat menimbulkan kepercayaan dan 

moral yang baik dari pegawai yang bersangkutan terhadap perusahaan. Adanya 

kepercayaan dikalangan karyawan bahwa mereka akan menerima imbalan sesuai 

dengan prestasi yang dicapainya. Akan memberikan rangsangan bagi pegawai 

untuk meningkatkan prestasi-prestasinya. 

Selanjutnya bila pegawai diberi tahu kelemahan-kelemahannya, melalui 

program penilaian pegawai maka dengan bantuan pimpinannya mereka akan 

berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing. Akhirnya penilaian pegawai 

dapat menimbulkan loyalitas pegawai terhadap perusahaan. Loyalitas tersebut 

timbul karena jelas nampak bagi karyawan, perusahaan mengembangkan dan 

memajukan karyawannya melalui pemberian saran-saran atau pendidikan khusus 

bagi pegawai yang memerlukannya. 

 

2. Yang membedakan penilaian 

Pada umumnya manusia dalam kegiatan penilaian, selalu dipengaruhi 

sedikit banyaknya unsur obyektivitas. Bertindak dan berfikir secara obyektif 

adalah sesuatu yang sulit untuk merealisirnya. Dalam rangka usaha mendekati 

obyektivitas penilaian sebaiknya terdiri dari suatu team, yang beranggotakan tiga 

orang yaitu atasan langsung sebagai ketua, seorang psikolog dan seorang lainnya 

sebagai anggota. Selain dengan team ini maka masing-masing pegawai diminta 

juga agar ia menilai dirinya sendiri, dengan cara mengisi formulir yang sudah 

disediakan untuk keperluan itu. 

Hasil penilaian team dengan hasil penilaian pegawai sendiri 

dikombinasikan oleh pemimpin yang lebih tinggi misalnya putusan terakhir 

tentang nilai seseorang pegawai, dapat meminta masing-masing pihak bila 

terdapat perbedaan antara kedua golongan penilai. Dengan cara ini dapat 

dihapuskan perbedaan yang mencolok diantara kedua golongan. 

 



 

3. Obyek yang dinilai dari pegawai 

Secara garis besar pegawai dapat dibedakan atas tiga golongan besar yaitu: 

pegawai yang bekerja di bidang produksi, pegawai yang bekerja di bidang tata 

usaha, pegawai golongan pimpinan. Jelas bahwa obyek penilaian yang dinilai dari 

pegawai yang berbeda tidak mungkin disamakan.  

 

4. Metode penilaian 

Ada beberapa metode penilaian terhadap pegawai. Metode mana yang 

dianut, tergantung kepada kondisi dan situasi perusahaan. Perusahaan kecil tidak 

mungkin menganut suatu metode yang dianut oleh perusahaan besar. Berbagai 

perusahaan besar belum tentu menganut metode penilaian yang sama. Metode 

penilaian mana yang akan dianut tergantung pula terhadap tersedianya tenaga 

penilai yang telah berpengalaman untuk itu demikian juga pada tersedianya 

anggaran biaya untuk pelaksanaannya. Ada lima macam metode penilaian yaitu: 

a. Ranking method 

b. Perbandingan karyawan dengan karyawan 

c. Grading method 

d. Check list method 

e. Graphic raiting method 

 

a. Ranking method 

Ranking method ialah metode penilaian dengan menyusun orang yang 

dinilai berdasarkan tingkatnya pada berbagai sifat yang dinilai. Dalam 

metode penilaian ini, maka setiap penilain dibuat sebuah “master scale” 

yaitu suatu skala pengukur yang pada umumnya menunjukan lima 

tingkatan suatu sifat tertentu.  

b. Perbandingan karyawan dengan karyawan 

Metode ini adalah suatu cara untuk membandingkan seorang pegawai 

kepada pegawai lain dalam berbagai faktor penilaian misalnya untuk 

faktor-faktor kepemimpinan, inisiatif, kerja sama, kuantitas kerja, dan lain 

sebagainya. 



 

c. Grading method 

Dengan menggunakan metode grading, maka metode penilaian 

menetapkan sejumlah faktor yang harus dinilai dari masing-masing 

pegawai. Tingkatan masing-masing faktor ditentukan tingkatannya. 

Misalnya: sangat memuaskan, baik, cukup, dan kurang, masing-masing 

tingkatan nilai tersebut diberikan juga penjelasannya dengan sangat 

memuaskan dan nilai sebagainya.  

d. Check list method 

Penilaian dengan menggunakan metode check list dimaksudkan untuk 

mengurangi beban penilaian. Disini penilaian bukan menilai pegawai, 

tetapi sekedar melaporkan. Penilaian atas tingkah laku yang dilaporkan 

dilakukan oleh bagian personalia. 

e. Graphic raiting method 

Metode penilaian yang paling populer dalam praktik adalah metode 

graphic raiting. Walaupun demikian metode ini memiliki kelemahan yaitu 

bahaya halo effect dan masing-masing sifat yang dinilai dianggap sama 

peranannya.  

 

5. Senioritas  

Karena kesukaran dalam mengadakan penilaian pegawai secara obyektif, 

maka banyak perusahaan menggantikan penilaian pegawai dengan kreterium 

senioritas. Bila perusahaan mempergunakan senioritas sebagai dasar menentukan 

promosi dan pemindahan pegawai maka beberapa hal yang ditetapkan. 

Pada umumnya masa senioritas seseorang ditentukan atas lamanya 

sesorang pegawai telah bekerja pada suatu jabatan, suatu bagian perusahaan atau 

pada perusahaan. Senioritas disamping dipergunakan sebagai alat dalam 

pengambilan keputusan untuk memberiakan suatu perioritas kepada pegawai dan 

unuk kepentiangan penetapan kenaikan gaji berkala. 

 

 

 



 

2.5.3.5 Mempromosikan Tenaga Kerja 

Bilamana calon sudah diterima dan telah melaksanakan tugas-tugasnya, 

maka pemimpin harus mengikuti gerak-gerik dalam pekerjaannya. Ini ditujukan 

untuk meyakinkan apa sudah benar-benar terwujud prinsip orang yang tepat pada 

jabatan yang tepat. Jika hal tersebut belum terlaksana maka tugas pemimpin 

mewujudkannya dengan jalan bimbingan, pendidikan dan latihan, dan jika dirasa 

perlu pemindahan ke lapangan pekerjaan atau ke jabatan lainnya. 

 

1. Pemindahan  

Pemindahan pegawai bisa saja terjadi karena perusahaan mengalami 

expasi atau karena adanya lowongan yang segera harus diisi. Pemindahan pegawai 

pada jabatan yang sama atau pada daerah yang berlainan dapat terjadi untuk 

menghilangkan rasa bosan pegawai, tak dapat dipungkiri bahwa manusia atau 

pegawai akan merasa bosan, bila ia mengerjakan suatu pekerjaan yang sama pada 

tempat-tempat yang terpencil. Pemindahan pegawai harus dilakukan sehingga 

stabilisasi pegawai dapat dipelihara untuk meniadakan rasa jenuh pegawai karena 

pekerjaannya maupun karena dimana tempat ia bekerja, maka pemindahan 

pegawai adalah salah satu cara untuk mengatasinya. 

Menurut arti katanya maka istilah pemindahan meliputi segala perubahan 

jabatan seorang pegawai. Jadi kedalam istilah tersebut termasuk bukan saja 

promosi , penurunan tetapi pula perubahan jabatan yang setingkat yang tidak 

mengurangi atau menaikan baik kekuasaan maupun tanggung jawabnya. Maka 

istilah pemindahan diartikan pemindahan pegawai dari jabatan satu kejabatan 

lainnya, baik jabatan itu sama tingkatan uang atau upahnya ataupun lebih rendah 

daripada yang semula. 

Pemindahan pada umumnya dimaksudkan menempatkan pegawai pada 

tempat yang setepatnya, agar pegawai yang bersangkutan mendapatkan kepuasan 

kerja setinggi mungkin dan dapat memberikan prestasi yang sebesar-besarnya. 

Pemindahan karena keinginan pegawai pada umumnya hanya pemindahan kepada 

jabatan yang sama saja. Sama dalam arti kekuasaan dan tanggung jawabnya atau 

pun tingkat upahnya.  



 

2. Promosi 

Promosi berarti penaikan jabatan yakni menerima kekuasaan dan tanggung 

jawab yang lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya. Tindakan 

promosi oleh pimpinan terhadap bawahan, pada umumnya tidak dapat dinyatakan 

dengan jelas, sebab hal itu banyak tergantung kepada beberapa hal yang sulit 

diketahui sebelumnya. Promosi adalah untuk menjamin stabilitas kepegawaian, 

keuntungan dari stabilitas kepegawaian, adalah dilealisirnya promosi kepada 

pegawai dengan dasar dan pada waktu yang tepat dan obyektif. Ketidak stabilan 

pegawai berarti harus seringkali mengadakan penarikan pegawai, pemilihan 

pegawai, melatih pegawai dan memberikan pesangon kepada pegawai yang 

berhenti. Hal yang demikian meminta biaya yang amat besar, karena mana 

perusahaan berusaha sedapat mungkin menjaga stabilitas kepegawaiaan. 

Bialamana kebutuhan-kebutuhan pegawai mendapatkan perhatian sewajarnya 

dalam mana promosi adalah salah satu diantaranya, maka para pegawai merasa 

aman untuk terus mejalankan kerja dengan perusahaan. Jadi usaha untuk 

menjamin stabilitas pegawai adalah salah satu alasan merealisasikan promosi 

dalam setiap badan usaha. 

Banyak perusahan mempunyai sesuatu resmi untuk rencana resmi dan 

pemindahan. Perusahaan seperti ini tidak mempunyai pegangan tentang dasar-

dasar dalam pemindahan dan promosi, karena tidak sama untuk waktu yang satu 

dengan waktu yang lain, dan banyak terikat pada unsur-unsur subyektif. 

Sebaiknya suatu perusahaan membuat rencana yang jelas untuk 

pemindahan dan promosi untuk organisasinya. Untuk keperluan seperti itu, 

perusahaan harus menetapkan dan membuat: 

a. Hubungan horizontal dan hubungan vertikal dari masing-masing 

jabatan. 

b. Penilaian kecakapan pegawai dan 

c. Ramalan-ramalan lowongan dan data pegawai. 

a. Hubungan horizontal dan hubungan vertikal dari masing-masing jabatan. 

Hubungan-hubungan horizontal dan hubungan vertikal dari sesuatu jabatan 

hanya dapat ditentukan dengan bantuan daripada informasi-informasi yang 



 

didapat dari analisis jabatan. Pada analisis jabatan tercantum beberapa pokok-

pokok penting, antara lain: apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dan 

wewenang-wewenangnya. Selanjunya disitu dicantumkan juga beberapa sifat dari 

pekerjaan tersebut, akhirnya dijelaskan syarat-syarat apa yang diperlukan seorang 

pejabat yang memangku jabatan itu. Syarat-syarat mental, syarat-syarat fisik, dan 

syarat umur dari pada jabatan yang bersangkutan. Apabila informasi-informasi 

yang didapat daripada analisis jabatan itu, tersedia dalam suatu organisasi, maka 

dapatlah ditentukan hubungan vertikal dan hubungan horizontal dari suatu 

jabatan.  

b. Penilaian kecakapan pegawai 

Bilamana suatu perusahaan, menetapkan suatu rencana pemindahan dan 

promosi didalam perusahaan yang bersangkutan yang sudah menempatkan 

hubungan-hubungan horizontal dan vertikal dari pada suatu jabatan, maka untuk 

dapat menentukan siapa diantara pegawai yang akan dipromosikan atau yang akan 

dipindahkan kejabatan yang lowongan, harus diadakan penilaian kecakapan bagi 

masing-masing pegawai tersebut. Dengan mengadakan penilaian kecakapan 

didalam perusahaan didapatkan keterangan mana yang dapat dipromosikan dan 

pegawai mana yang tepat dipindahkan. 

c. Ramalan-ramalan lowongan dan data pegawai. 

Ada dua cara penetapan ramalan lowongan pada suatu perusahaan. Cara 

pertama dengan terlebih dahulu mendapatkan data trun over buruh dan kemudian 

menetapkan proyek-proyek yang diharapkan dibuka. Berdasarkan kedua hal 

tersebut dapat ditentukan besarnya lowongan yang mungkin terbuka pada waktu 

yang akan datang. 

 

2.5.3.6 Memberhentikan tenaga kerja 

Pemberhentian dapat dibedakan menjadi dua kategori antara lain: 

pemberhentian pegawai swasta dan pemberhentian pegawai negeri. 

a. Pemberhentian pegawai swasta 

Secara juridis, hubungan kerja antara buruh (pegawai) dengan majikan 

(pemimpin perusahaan) terjadi setelah ada perjanjian kerja antara kedua belah 



 

pihak yang bersangkutan. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diberikan 

kepada pegawai dengan pimpinan perusahaan dimana pihak pertama menyatakan 

kesanggupannya untuk bekerja pada pihak kedua dengan menerima upah/gaji dan 

dimana pihak kedua menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pihak 

pertama dengan membayar upah. 

Selama perjanjian kerja mengikat kedua belah pihak, selama itu pula 

hubungan kerja tetap ada, namun pemutusan hubungan kerja dapat terjadi, walau 

hubungan kerja masih mengikat kedua belah pihak. Pemutusan hubungan kerja 

dengan singkat sering disebut “pemberhentian”, sering tidak dapat dielakan dan 

ini disebabkan oleh keinginan pemimpin perusahaan (keinginan perusahaan), 

dapat pula karena keinginan pegawai. 

Seorang pegawai tidak boleh diberhentikan secara mendadak, kecuali 

dalam keadaan yang mendesak dan dalam masa percobaan. Pemberhentian dan 

pemutusan hubungan kerja seseorang atau beberapa orang pegawai dengan suatu 

perusahaan, harus terlebih dahulu diberitahukan sedikitnya satu bulan 

sebelumnya. Demikian buruh atau pegawai tidak boleh meminta berhenti secara 

mendadak, melainkan ia harus memberikan tenggang waktu atau pemberitahuan 

sebelumnya, sedikitnya satu bulan kepada perusahaan. 

Sesuai dengan pasal 1603 I KUHP, yang intinya menyatakan “… dalam 

hal menghentikan hubungan kerja harus paling sedikit diindahkan suatu tenggang 

waktu yang lamanya satu bulan…” sesuai ayat kedua pasal tersebut, maka dengan 

pernyataan tertulis, tenggang waktu bagi si pegawai dapat diperpanjang satu 

bulan, apabila hubungan kerja sudah berlangsung paling sedikit dua tahun terus 

menerus. Bagi pemimpin perusahaan tenggang waktu diperpanjang satu bulan, 

dua bulan atau tiga bulan, apabila pada waktu pemberhentian hubungan kerja 

telah berlangsung berturut-turut, paling sedikit satu tahun atau terus menerus. Ini 

sesuai dengan ayat ketiga fasal 1603 I KUHP. 

Mengenai izin pemberhentian maka sesuai dengan undang-undang No 

12/1964, setiap pemutusan hubungan kerja kecuali masa percobaan, harus 

mendapat izin terlebih dahulu dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Daerah (P4D) atau Panita Penyelisian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).  



 

b. Pemberhentian pegawai negeri 

Dikarenakan studi kasus yang diambil oleh penulis di kegiatan BUMN 

maka pada sekripsi ini penulis akan lebih menitik beratkan pembahasan pada 

pemberhentian tenaga kerja pada pegawai negeri. 

Menurut undang-undang Pokok-pokok kepegawaian (UU No. 18 Tahun 

1974 pasal 23) dan beberapa peraturan lainnya, seorang pegawai negeri dapat 

diberhentikan karena sebab-sebab berikut: 

1. Mempergunakan hak pensiunnya 

2. Permintaan sendiri 

3. Alasan-alasan fisik dan mental 

4. Hukuman jabatan 

5. Keputusan pengadilan 

6. Keputusan pemerintah yang berhubungan dengan penyelewengan 

7. Perubahan susunan kantor atau jumlah pegawai atau penghapusan 

kantor 

8. Tidak cakap dalam melakukan pekerjaan 

9. Mencapai usia lima puluh tahun 

10. Meninggalkan jabatan lima tahun berturt-turut 

11. Melakukan atau melalaikan beberapa perbuatan tertentu. 

 

Bila seorang pegawai negeri ingin mempergunakan hak pensiunnya, maka 

ia dapat mengajukan permohonan untuk diberhentikan. Permohonan tersebut 

sebaiknya diajukan enam bulan sebelum pemberhentian yang dikehendaki. 

Demikian pula bila seorang pegawai ingin berhenti sebagai pegawai negeri, ia 

dapat mengajukan permohonan berhentikan dengan memperhatikan tenggang 

waktu sekurang-kurangnya sebulan penuh. Permohonan berhenti kecuali pada 

masa kerja wajib sarjana dan dalam masa pembayaran ikatan dinas, tidak dapat 

ditolak. 

Seorang pegawai negeri tidak dapat diberhentikan karena alasan fisik dan 

mental, jika pegawai negeri tersebut terlebih dahulu diberi istirahat dalam jangka 

waktu tertentu karena sakit. Bagi mereka yang sakit jasmani biasa, telah diberi 



 

istirahat karena sakit, selama satu tahun, dalam hal sakit paru-paru atau sakit kusta 

telah diberi istirahat tiga tahun, dan dalam sakit mental (jiwa) telah diberi istirahat 

tiga tahun. Bila setelah diberikan istirahat sakit masih saja pegawai itu sakit 

sehingga tidak dapat bekerja, hal mana harus dinyatakan oleh Majelis Penguji 

Kesehatan maka kepada mereka diberikan uang tunggu selama lima tahun dan 

setelah lewat lima tahun masih sakit juga, yang juga dinyatakan oleh Majelis 

Penguji Kesehatan, maka pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan hak atas 

pensiun. 

Seorang pegawai dapat pula diberhentikan karena ia dijatuhi hukuman 

jabatan. Undang-undang 1961/18 pasal 20 (1) menyebutkan kapan seseorang 

pegawai dapat dijatuhi hukuman jabatan yaitu dalam hal: 

1. Melalaikan kewajiban, 

2. Menjalankan pekerjaan disamping jabatannya tanpa izin pembesar 

yang berwenang, 

3. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh 

seorang pegawai negeri yang bermartabat, 

4. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang 

pegawai negeri, 

5. Melanggar sesuatu ketentuan menurut undang-undang. 

 

Seorang pegawai negeri yang karena pelanggaran jabatan atau pelanggaran 

lain oleh Pengadilan Negeri dapat diputuskan diberhentikan dari jabatan negeri 

serndah-rendahnya untuk selama dua tahun dapat pula sampai seumur hidup. 

Seorang pegawai yang karena memihak pemberontak oleh pemerintah dapat 

diberhentikan dari jabatan negeri. 

Demikian pula bila ada perubahan susunan kantor atau jumlah pegawai 

atau penghapusan kantor, pegawai dapat diberhentikan. Bila saat itu pegawai 

tersebut adalah pegawai tetap, maka kepadanya diberikan uang tunggu selama 

lima tahun, dan bila pegawai sementara tidak diberikan uang tunggu melainkan 

uang lepas. Pegawai yang tidak cakap dalam melakukan pekerjaannya dapat 



 

diberhentikan, bila ia pegawai tetap diberikan uang tunggu selama lima tahun, dan 

bila pegawai sementara diberi uang lepas. 

   Untuk maksud peremajaan seorang pegawai negeri dapat pula 

diberhentikan bila ia telah mencapai usia 56 tahun. Pegawai negeri tetap atau 

sementara yang telah berusia 55 tahun dan telah berhak diberhentikan dalam 

waktu satu tahun setelah mereka mencapai usia 55 tahun. Mereka yang belum 

berhak atas pensiun terlebih dahulu diberi uang tunggu (bagi pegawai sementara) 

sampai waktu mereka berhak atau pensiun. 

Pegawai negeri yang karena retuling, tenaganya tidak diperlukan lagi. 

Diberhentikan selama waktu paling sedikit enam bulan dan paling lama dua tahun 

dibebaskan dari tugas pekerjaan. Selama waktu pembebasan dari tugas diberikan 

penghasilan dan fasilitas-fasilitas lain sama dengan yang diterima selama masa 

aktif bekerja dan waktu pembebanan itu dihitung penuh sebagai masa kerja untuk 

penetapan pensiun. 

Seorang pegawai sementara yang meninggalkan jabatannya tanpa 

mengajukan permintaan untuk diberhentikan, biasanya tidak dapat diberhentikan. 

Namun apabila dapat diketahui apabila pegawai itu meninggalkan pekerjaannya 

dengan semau-maunya, untuk pindah bekerja ke suatu jabatan lain atau 

keperusahaan swasta tanpa persetujuan/pemberitahuan kepada jawatannya, ia 

harus diberhentikan dari jabatannya (dengan hormat atau dengan tidak hormat). 

Akhirnya seorang pegawai dapat diberhentikan untuk sementara waktu 

dari pekerjaannya, bila pegawai tersebut disangka perbuatan yang tercela, berbuat 

sesuatu pelanggaran atau melalaikan suatu kewajiban yang bertentangan dengan 

kepentingan jawatan atau Negara. Selama pemberhentian sementara, diberi 

penghasilan sebesar 50% dari gaji pokok terakhir. Bila dari penyelidikan atau 

diberi pemeriksaan yang diadakan oleh jawatan atau dari keputusan pengadilan 

negeri, ternyata pegawai itu memang bersalah maka dilakukan pemberhentian 

secara pasti. 

 

 

 



 

2.5.3.7 Memensiunkan tenaga kerja. 

Pensiun pegawai tidak sama dengan memberhentikan pegawai. Memang 

ada persamaan diantara keduanya, yakni pemutusan hubungan kerja karena 

sesuatu sebab tertentu. Pada pemensiunan sebagaiman pada pemberhentian, 

terdapat juga soal ganti rugi meskipun sifatnya lain daripada ganti rugi pada 

pemberhentian. Ganti rugi pada pemberhentian sifatnya sekali saja, sedengkan 

ganti rugi pada pemensiunan lebih tepat dengan jaminan hari tua bersifat 

pembayaran berulang-ulang. 

Masalah pemensiunan pada perusahaan swasta dinegeri kita merupakan 

masalah yang belum mendapatkan perhatian sepenuhnya. Malah masih 

merupakan suatu kenyataan pemberian jaminan hari tua kepada pegawai. Dikala 

perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan pegawai karena pegawai sudah 

berusia lanjut, belum lagi dianut oleh perusahaan swasta terlebih perusahaan kecil 

dinegeri kita. Hal ini terutama disebabkan oleh karena perusahaan yang 

bersangkutan belum mempunyai keuangan yang kuat, sehingga pegawai yang 

memberikan jasanya selama berpuluh-puluh tahun tidak dapat dihidupi oleh 

perusahaan, selama pegawai yang bersangkutan tidak mampu lagi mencari nafkah. 

Meskipun demikian, pendirian tersebut sedikit demi sedikit mangalami 

perubahan, terutama perusahaan besar swasta. Demikian juga pegawai negeri 

sejak lama telah menetapkan jaminan hari tua, dan hal ini salah satu motif 

mengapa banyak orang bekerja sebagai pegawai negeri, meskipun balas jasa yang 

diterimanya lebih besar jika ia bekerja pada perusahaan swasta. Ini membuktikan 

bahwa jaminan hari tua bagi pegawai berperan dan tidak kecil artinya. 

Dalam pembuatan skripsi ini penulis akan menitik beratkan pada masalah 

pensiun pegawai negeri di Indonesia, sistem pensiun pegawai negeri di Indonesia 

untuk keseluruhannya mulai diadakan pada tahun 1952. Satu-satunya Undang-

undang yang mengatur tentang pensiun seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia 

dewasa ini adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1952. Sebelum ini ada juga 

Undang-undang lain, tetapi dewasa ini Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1952 

tersebutlah yang berlaku. Salah satu peraturan-peraturan lama yang berhak atas 

pensiun adalah hanya pegawai negeri tetap, sedangkan dengan peraturan baru ini 



 

seluruh pegawai negeri, baik pegawai negeri tetap, pegawai negeri sementara, dan 

pegawai harian berhak untuk mendapatkan pensiun dengan jaminan hari tua. 

Yang menjadi syarat utama mendapatkan pensiun dan jaminan hari tua 

adalah “masa kerja”. Pegawai negeri pihak pensiun, selama bekerja selama lima 

belas tahun atau lebih bila umurnya ditambah dengan jumlah tahun dinas 

mencapai 75 tahun. Selain dari pada itu pegawai negeri berhak juga menerima 

pensiun jika tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, karena keadaan 

jasmani atau rohani disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan kewajiban 

jabatannya. 

Selanjutnya pegawai negeri yang tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan 

apapun karena keadaan jasmani dan atau rohani tidak disebabkan oleh dan dalam 

ia menjalankan jabatannya, berhak pula menerima uang pensiun jika dipenuhi 

syarat jika ia sudah bekerja sekurang-kurangnya empat tahun. 

Untuk mendapatkan pensiun itu maka pegawai negeri wajib membayar 

premi tiap-tiap bulan selama ia masih bekerja. Premi yang dibayar tiap bulan 

berjumlah 2% dari gaji pokok untuk tunjangan pensiun sendiri dan 7% sampai 

11% untuk istri dan anaknya. 

Tujangan pensiun yang dapat diperoleh pegawai negeri dan orang yang 

menjadi tanggungannya meliputi: 

a. Tujangan pensiun biasa untuk pegawai negeri 

b. Tujangan pensiun untuk janda dan anak piatu 

c. Tunjangan sakit untuk pegawai negeri 

Besarnya tujangan pensiun biasa untuk pegawai negeri ialah 1,6% untuk 

setiap tahun dinas dari gaji tertinggi yang pernah diterima selama berdinas. Bila 

tahun dinas berjumlah lebih dari dua puluh lima tahun, maka untuk setiap tahun 

selebihnya dua puluh tahun dinas diterimanya 2% dari gaji tertinggi. Jumlah 

tunjangan pensiun itu paling sedikit 25% dan setinggi-tingginya 50%, kecuali 

untuk golongan pegawai terendah, maka jumlah minimum sebesar 75%. 

Tunjangan pesiun untuk janda dan anak piatu meliputi tunjangan biasa dan 

tunjangan khusus. Janda menerima tunjangan biasa berjumlah 20% dari gaji 



 

terakhir suaminya, ditambah dengan 25% untuk satu anak sampai 60% untuk lima 

anak atau lebih dari pensiunnya sendiri.  

Anak yatim piatu menerima pensiun berjumlah 8% dari gaji terakhir dari 

ayahnya dari seorang anak, sehingga 24% untuk lima atau lebih. 

Bila pegawai negeri meninggal karena pekerjaannya, atau dibunuh oleh 

gerombolan, maka tunjangan khusus diberikan kepada jandanya dan anaknya bila 

pegawai pria dan kepada anaknya bila pegawai wanita. Tunjangan khusus 

dibayarkan disamping tujangan biasa dan anaknya 25%  dari gaji terakhir. 

Kepada pegawai negeri yang tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan 

apapun juga karena keadaan jasmani dan atau rohani disebabkan oleh dan dalam 

ia menjalankan kewajiban jabatan nya, mendapatkan uang pensiun sebesar 50% 

dari gaji tanpa memandang umurnya dan banyaknya tahun dinas. 

Pegawai negeri yang sekurang-kurangnya sudah mempunyai masa dinas 

empat tahun yang tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan 

jasmani dan atau rohani tidak disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan 

kewajiban jabatannya menerima pensiun sedikit-dikitnya 25% dari gaji tertinggi. 

Makin lama masa dinas makin naik pula jumlah uang pensiun yang diterimanya. 

Pembayaran uang pensiun dapat diberhentikan jika si penerima pensiun itu 

diangkat kembali menjadi pegawai negeri. Jika ia diberhentikan kembali maka 

uang pensiun dapat diterima lagi dengan didasarkan atas gaji mana yang lebih 

menguntungkan bagi pegawai yang bersangkutan.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


