
 i

ABSTRAK 
 
 

Perusahaan otobis mempunyai peranan yang cukup penting dalam 
partisipasi dan berkembangnya angkutan di Indonesia. Hal ini didukung dengan 
perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pertambahan jumlah 
penduduk yang semakin padat sehingga dibutuhkan transportasi yang memadai. 
Usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut adalah dengan menyediakan 
kendaraan yang memadai sesuai dengan keinginan konsumen. 

Sejalan dengan berkembangnya teknologi maka manajemen dalam 
perusahaan dituntut unuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu badan atau 
organisasi. Perkembangan suatu organisasi bergantung oleh seberapa besar 
potensi dan kemampuan manusia yang bekerja dalam organisasi tersebut. Untuk 
mengatur dan mengkoordinasi sumber daya manusia dalam perusahaan tidaklah 
pekerjaan yang mudah sehingga dibentuk suatu fungsi personalia yang bekerja 
secara khusus untuk mengelolaanya. Selain itu perlu dilaksanakan audit 
operasional. Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT Pakar Utama yang 
berlokasi di Jalan Ambon No.3 Bandung. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan audit operasional atas fungsi personalia pada perusahaan telah 
memadai, untuk mengetahui pelaksanaan fungsi personalia yang dilaksanakan 
oleh perusahaan, dan untuk mengetahui peranan audit operasional atas fungsi 
personalia dalam menunjang efektivitas fungsi personalia pada perusahaan otobis 
PT Pakar Utama. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deskriptif 
analisis dengan studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan melalui 
penelitian lapangan pada PT Pakar Utama yaitu dengan melakukan observasi, 
wawancara, serta pengajuan daftar pertanyaan melalui kuesioner. Data sekunder 
diperoleh dari data perusahaan yang sudah ada. Adapun yang menjadi objek 
dalam penelitian ini adalah peranan audit operasional dalam menunjang 
efektivitas fungsi personalia pada PT Pakar Utama. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai audit operasional dapat 
diambil kesimpulan bahwa audit operasional pada PT Pakar Utama telah 
memadai. Sedangkan untuk fungsi personalia dapat diambil kesimpulan bahwa 
fungsi personalia pada PT Pakar Utama telah efektif dilihat dari berperannya audit 
operasional pada PT Pakar Utama sehingga fungsi personalia dapat membantu 
terwujudnya pencapaian tujuan perusahaan. 

Dari hasil penelitian perhitungan kuesioner dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan audit operasional berperan dalam menunjang efektivitas fungsi 
personalia. Dengan demikian hipotesis yang penulis kemukakan yaitu “Audit 
Operasional Atas Fungsi Pesonalia yang Dilaksanakan Secara Memadai dapat 
Berperan dalam Menunjang Efektivitas Fungsi Personalia”,  dapat diterima. 

          


