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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dan menentukan dalam 

arah dan perubahan organisasi. Tanpa manusia sebagai penggeraknya, organisasi 

menjadi kumpulan resources yang tidak berguna. Selain itu, sumber daya manusia 

menjadi pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha 

mewujudkan visi-misi dan tujuan organisasi. Dan, persis seperti aspek keuangan, 

pemasaran, mutu, lingkungan, manajemen, operasional, internal dan eksternal, 

maka sumber daya manusia juga memerlukan audit untuk memeriksa dan melihat 

sejauh mana fungsi-fungsi sumber daya manusia dalam organisasi memenuhi azas 

kesesuaian, efektivitas dan efisiensi di dalam praktiknya untuk mendukung 

tercapainya tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Pada Era saat ini 

posisi SDM mrupakan kunci dari kelanggengan organisasi maupun perusahaan. 

Proses audit pada pengelolaan SDM dapat dilakukan antara lain audit proses 

rekrutmen, penilaian kinerja, pelatihan, kompensasi dan lain-lain, sehingga dengan 

hasil audit dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan SDM yang efisien, 

efektif dan profesional.  

Diantara proses-proses SDM, kompensasi perlu dilakukan audit, karena 

dengan adanya audit kompensasi maka kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan akan lebih teratur dan berpengaruh terhadap kinerja, motivasi dan 

produktivitas karyawan maupun organisasi/perusahaan. Manajemen sumber daya 
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manusia yang baik itu harus sesuai dengan srategi organisasi yang dimana 

organisasi tersebut berkinerja tinggi mempunyai arahan yang jelas untuk 

ditempuhnya. Arahan tersebut tercemin pada visi yang dimiliki oleh para manajer 

dalam organisasi tentang mau kemana organisasi akan dibawa di masa depan dan 

mengapa. Para manajer dalam organisasi memiliki keberanian mengambil resiko 

“memasuki medan baru” dan tidak ragu-ragu meninggalkan cara kerja, metode, 

teknik dan kultur lama apabila dipandang bahwa hal-hal tersebut tidak sesuai lagi 

dengan tuntutan internal dan external yang baru pula. Untuk meningkatkan kualitas 

& kinerja manajemen sumber daya manusia maka diperlukan suatu audit dalam 

pengelolaan sumber daya manusia.  

Audit sumber daya manusia sejatinya merupakan penilaian yang sifatnya 

komprehensif. Secara garis besar audit sumber daya manusia merupakan suatu 

proses sistematik dan formal yang didesain untuk mengukur biaya dan manfaat 

keseluruhan program manajemen sumber daya manusia dan untuk membandingkan 

efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia 

tersebut dengan kinerja organisasi di masa lalu, kinerja organisasi lain yang dapat 

dibandingkan efektivitasnya, dan tujuan organisasi, merupakan suatu proses 

sistematik dan formal untuk mengevaluasi kompatibilitas fungsi sumber daya 

manusia dengan tujuan dan strategi implementasi berbagai fungsi SDM, kebijakan 

dan prosedur SDM, serta kinerja setiap program SDM. Audit manajemen sumber 

daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya 

manusia sehingga kualifikasi sumber daya manusianya juga akan naik.  

Demikian pula manajemen sumber daya manusia Universitas Widyatama 

memerlukan audit manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas 
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& kinerja sumber daya manusia. Universitas Widyatama (UTama) berada di bawah 

naungan Yayasan Widyatama yang dimana adalah sebuah organisasi pendidikan 

Perguruan Tinggi Swasta di Bandung yang telah berdiri dari tahun 1973 dan 

memiliki pengalaman selama puluhan tahun dalam menghasilkan lulusan yang 

berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pengelolaan sumber daya 

manusia di Universitas Widyatama berupa dosen (tenaga pendidik) dan non dosen 

(tenaga kependidikan). Universitas Widyatama berusaha menyediakan sumber 

daya yang sesuai dengan yang telah dipersyaratkan untuk penerapan Sistem 

Manajemen Mutu dan untuk meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen Mutu 

secara terus menerus dan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada 

mahasiswa dan para dosen. Sumber daya tersebut dapat mencakup antara lain : 

manusia, dana, peralatan, infrastruktur dan teknologi serta informasi. Universitas 

Widyatama menetapkan pengadaan dosen dan karyawan berdasarkan kebutuhan 

(pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif) pada masing-masing unit.  

Kualitas dosen dan karyawan ditetapkan dengan memperhatikan 

pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugasnya. 

Penerimaan dosen dan karyawan yang dilakukan oleh Kepala Biro SDM dan 

berkoordinasi dengan unit-unit terkait. Bagi personil/petugas pelaksanaan yang 

belum memenuhi persyaratan atau kualifikasi seperti yang diterapkan dalam 

persyaratan jabatan, kepada mereka diberikan program pengembangan kompetensi 

SDM melalui pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, inhouse training, tugas 

belajar dan lai-lain sesuai kebutuhan. Hasil pengembangan SDM seperti diuraikan 

di atas dievaluasi efektifitas hasil pengembangannya oleh atasan langsung dalam 

waktu enam bulan setelah pengembangan dilaksanakan. Pimpinan Universitas 

Widyatama juga selalu membina kesadaran pegawai mengenai relevansi dan 

pentingnya kegiatan mereka serta sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran 

mutu.  

Universitas Widyatama, dengan bidang bisnisnya disektor pendidikan 

formal sangat penting mempunyai karyawan yang berkompeten dalam bidangnya 

masing-masing untuk menjalankan job description (deskripsi jabatan) yang 
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diberikan pada para karyawan, sehingga organisasi dapat meningkatkan daya saing 

untuk menyaingi organisasi-organisasi yang bergerak pada bidang yang sama.  

Untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten, Universitas Widyatama 

tentunya menjalankan kewajibannya memberikan gaji dan kompensasi untuk 

meningkatkan semangat kerja dan mendongkrak potensi organisasi. Namun apakah 

sistem kompensasi yang dijalankan Universitas Widyatama sudah diberikan dengan 

adil dan sesuai dengan kebutuhan karyawan atau tidak?. Karena sistem kompensasi 

yang kurang baik, tidak sesuai atau tidak memadai bisa menjadi sumber frustasi 

bagi setiap orang yang terlibat. Bagi pihak karyawan hanya akan membuang-buang 

waktu tenaga dan pikiran untuk dirinya. Dan bagi pihak organisasi dalam kasus ini 

Universitas Widyatama, sistem kompensasi yang diberikan tidak sesuai akan terjadi 

turn over atau tingkat keluar masuk karyawan yang tinggi.  

Demikian juga dosen dituntut kualifikasinya berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 2005 seperti berikut : 

“Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang 

dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. 

 

Maka Universitas Widyatama juga harus melakukan audit untuk mencapai 

kualifikasi dosen dan non dosen seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut : 
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Tabel 1.1 

Daftar Jumlah Karyawan 

Nama Jenjang Karyawan Jumlah Karyawan Persentase 

Tetap 155 80,73% 

Kontrak 36 18,75% 

Harian 1 0,52% 

Jumlah 192 100% 

Sumber : Biro SDM Universitas Widyatama 

 

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas bahwa jumlah karyawan yang bekerja di 

Universitas Widyatama adalah sebanyak 192 orang karyawan dan yang paling 

mendominasi adalah karyawan tetap dengan jumlah karyawan sebanyak 155 orang 

karyawan. 

Tabel 1.2 

Daftar Jumlah Dosen 

Nama Jenjang Dosen Jumlah Dosen Persentase 

Tetap 200 85% 

Luar Biasa 30 15% 

Jumlah 200 100% 

Sumber : Biro SDM Universitas Widyatama 

 

Dilihat dari tabel 1.2 diatas, untuk jumlah dosen yang tidak tetap atau biasa 

disebut dosen luar biasa pengadaannya bersifat tentatif sehingga tidak dapat 

diprediksi ataupun diperkirakan jumlahnya dalam beberapa hari bahkan dalam 

beberapa jam. Hal ini dikarenakan perubahan jadwal dalam kegiatan belajar 

mengajar maupun kegiatan dosen yang dinamis baik di Universitas Widyatama 

ataupun di Universitas lain tempat mereka juga bekerja. Perlu diketahui bahwa 
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dosen luar biasa merupakan dosen yang dipekerjakan secara tidak tetap yang 

diberikan keleluasaan kepada mereka untuk bisa bekerja di tempat lain. 

Audit sumber daya manusia tidak mesti selalu ditekankan untuk mencari 

pelanggaran atau ketidaksesuaian. Akan tetapi, berguna juga mencari terobosan dan 

tantangan baru. Auditor memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan yang 

dimilikinya untuk menggali potensi nilai dari perspektif sumber daya manusia 

memotivasi audit guna memacu prestasi dengan melakukan berbagai perubahan 

atau inovasi. Sebagai manusia, karyawan memiliki pikiran dan perasaan yang 

mempengaruhi terhadap kualitas pekerjaan. Namun dalam hal ini tidak berarti 

karyawan adalah segala-galanya dalam menjalankan kegiatan organisasinya juga 

menetapkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para karyawannya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku di organisasi atau lembaga tersebut. Ada banyak 

cara dilakukan agar pegawai dapat bekerja dengan semangat yang tinggi antara lain 

dengan pemenuhan kebutuhan materi misalnya gaji atau upah, tunjangan, bonus 

atau tunjangan lainnya, maupun pemenuhan kebutuhan non materi seperti 

penghargaan dan pujian dari atasan, suasana kerja yang menyenangkan, adanya 

kesepakatan untuk maju atau adanya pelaksanaan promosi jabatan. Salah satu usaha 

departemen personalia untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan adalah melalui 

pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para 

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Maksud dari tujuan pemberian 

kompensasi ini yaitu untuk membantu pegawai memenuhi kebutuhan di luar 

kebutuhan rasa adil, serta meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pada dasarnya 
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kompensasi dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kompensasi finansial 

dan kompensasi bukan finansial. Selanjutnya kompensasi finansial ada yang 

langsung dan ada yang tidak langsung. Sedangkan kompensasi nonfinansial dapat 

berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. 

Dalam pelaksanaannya Universitas Widyatama telah memiliki dasar aturan 

penetapan penggajian dan kompensasi bagi karyawannya, yang dituangkan dalam 

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No. 188.3/PP.3048-Disnaker 

tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Widyatama juncto Surat 

Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor: 

115/SK/A.01/B.PENG/2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian 

Yayasan Widyatama 2014-2017.  

Instrumen peraturan penggajian atau kompensasi tersebut tidak dituangkan 

secara terpisah namun menjadi satu kesatuan dengan peraturan kepegawaian 

lainnya yang diberlakukan secara internal di Universitas Widyatama. Peraturan 

kepegawaian tersebut selalu dikaji keberlakuannya setiap satu periode atau dalam 

kurun waktu 3 (tiga) tahun sekali.  

Tentunya dalam pelaksanaan sistem penggajian atau kompensasi atas 

beban pekerjaan para karyawan di lingkungan Universitas Widyatama haruslah 

sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan dan sejalan dengan harapan para 

karyawan pada umumnya yang menuntut kompensasi layak berdasarkan tingkat 

kebutuhan hidup yang sejahtera tanpa mengabaikan kepentingan dan kondisi 

organisasi. 
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Dalam hal pemberian gaji dan insentif kepada para karyawan di Universitas 

Widyatama dilakukan secara berbeda. Untuk pemberian gaji dilakukan secara 

teratur berdasarkan jenjang golongan serta status kepegawaian setiap karyawan. 

Namun, untuk pemberian insentif dilakukan secara berbeda dengan indikator yang 

masih belum pasti. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan potensi kecemburuan 

sosial antar karyawan. 

Kompensasi ditinjau dari sudut pandang organisasi merupakan unsur biaya 

yang dapat mempengaruhi posisi persaingan organisasi, mempengaruhi proses 

rekrutmen dan mempengaruhi tingkat perputaran karyawan. Sedangkan ditinjau 

dari sudut pandang karyawan merupakan pendapatan yang dapat mempengaruhi 

gaya hidup, status, harga diri dan perasaan karyawan terhadap organisasi untuk 

tetap bersama organisasi atau mencari pekerjaan lainnya. Selain itu, kompensasi 

juga merupakan alat bagi manajemen untuk meningkatkan motivasi kerja, 

meningkatkan produktivitas dan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Tujuan 

setiap karyawan bekerja pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, karena dengan bekerja akan mendapat imbalan kerja, baik berupa fisik 

(finansial) maupun non fisik (non finansial) yang harus dihitung dan diberikan 

kepada orang sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan. Kompensasi 

finansial meliputi gaji pokok, asuransi, imbal prestasi, insentif dan lain-lain 

sedangkan kompensasi non finansial meliputi sarana dan prasarana, lingkungan 

kerja, apresiasi, jenjang karir dan lain-lain.  

Di masa sekarang ini kompensasi pada organisasi merupakan aspek yang 

sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas kerja karyawan. Hal 
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tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya eskalasi aksi-aksi unjuk rasa oleh para 

buruh/karyawan perusahaan yang menuntut perbaikan standar pengupahan yang 

layak. Para buruh/karyawan menganggap telah terjadi disparitas antara tuntutan 

hidup yang dinamis dengan kompensasi kerja yang diterima. Aksi unjuk rasa ini 

mengindikasikan bahwa masalah kompensasi adalah hal yang sangat mendesak dan 

penting. Universitas Widyatama dilihat dari aspek organisasi merupakan 

merupakan organisasi yang mempekerjakan karyawan untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi formal di 

Indonesia. Setidaknya dalam melaksanakan kegiatan operasional pendidikan, 

Universitas Widyatama memiliki tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan 

(karyawan) yang terbilang banyak. 

Dari data dan posisi Universitas Widyatama diatas, maka diperlukan untuk 

mengevaluasi audit manajemen sumber daya manusianya diantaranya adalah sistem 

kompensasi, dengan jumlah karyawan dan dosen maka sistem kompensasi yang 

diberikan diharapkan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan kerja pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja Universitas 

Widyatama. 

Dari uraian di atas mengenai pentingnya kompensasi yang adil dan tepat 

terhadap karyawan begitu pula bagi karyawan di Universitas Widyatama, maka 

penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah 

tersebut yang akan dituangkan dengan judul skripsi: 

“Audit Sistem Kompensasi Karyawan di Universitas Widyatama“. 
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Dengan batasan-batasan yang di audit adalah kompensasi karyawan yang 

telah menjadi karyawan tetap di Universitas Widyatama dan pemberian kompensasi 

berupa kompensasi finansial (gaji pokok, insentif, tunjangan hari raya, tunjangan 

transportasi, tunjangan hari tua dan tunjangan kesehatan) dan kompensasi non 

finansial (sarana dan prasarana, lingkungan kerja karyawan, rekreasi, pelatihan, 

jenjang karir dan apresiasi).  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tentang kondisi sistem kompensasi yang 

merupakan salah satu proses manajemen sumber daya manusia, maka penelitian ini 

berhasil mengidentifikasi yang menjadi fokus masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana melakukan audit sistem kompensasi bagi karyawan/tenaga 

kependidikan? 

2. Bagaimana menyampaikan laporan audit? 

3. Usulan perbaikan sistem kompensasi hasil audit? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dari aspek tujuan, penelitian yang dilakukan memiliki tujuan secara teoritis 

dan praktis.  

Adapun tujuan teoritis penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil audit kompensasi financial dan non financial untuk 

karyawan/tenaga kependidikan. 

2. Untuk menganalisis hasil audit. 

3. Untuk mengetahui memberikan usulan sistem kompensasi hasil audit. 

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyusun skripsi  

sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan 

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama; dan  

2. Menambah, mengembangkan pengetahuan, dan pengalaman penulis terhadap 

pemahaman aspek ekonomi dan sumber daya manusia di dalam teori dan 

praktik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi: 

1. Penulis  sendiri, penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga di mana 

penulis dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana 

penerapan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah terutama dalam 

meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang sumber daya 

manusia khusunya tentang audit sistem kompensasi di dalam suatu perusahaan;  

2. Masyarakat ataupun pihak lain, terutama di lingkungan Perguruan Tinggi, 

penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sumber inspirasi ataupun 

referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang manajemen 

sumber daya manusia; dan 

3. Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi mengenai 

masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan serta sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan 

terutama dalam manajemen personalia. 
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1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam menghimpun data-data penelitian untuk tujuan penyusunan skripsi 

ini, penulis memperoleh data primer melalui penelitian lapangan yang dilakukan 

pada Universitas Widyatama, yang beralamat di Jalan Cikutra Nomor 204A, 

Bandung, pada bulan April 2014 sampai dengan selesai. Dengan objek adalah para 

karyawan Universitas Widyatama. 


