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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya dan kekayaan alam 

yang cukup potensial, Indonesia harus mampu bersaing dengan negara 

berkembang lainnya dan harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada. 

Bidang yang potensial saat ini di Indonesia adalah sektor pariwisata yang 

merupakan salah satu sumber terpenting bagi penghasil devisa negara. Industri 

pariwisata dicanangkan menjadi penghasil utama devisa bagi Indonesia. 

Perusahaan harus dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki 

seoptimal mungkin, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal dan tujuan-

tujuan yang ditetapkan perusahaan dapat tercapai secara efisien dan efektif. 

Sumber daya yang dimiliki perusahaan terdapat sumber daya yang 

memegang peranan utama yaitu manusia. Peranan sumber daya manusia yang 

merupakan motor penggerak setiap aktivitas mempunyai arti penting dan 

menentukan dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu aspek 

yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam partisipasi dan 

berkembangnya angkutan di Indonesia dari unsur akomodasi adalah Perusahaan 

Otobis.   

Perusahaan Otobis merupakan salah satu organisasi yang tujuan utamanya 

adalah mencari laba. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya merupakan kontribusi langsung dari perilaku anggota dan 

pegawainya. Merekalah yang menentukan dan menjalankan aktivitas organisasi, 

dengan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki. Artinya manusia sebagai 

penggerak aktivitas dan tidak ada organisasi tanpa aktivitas. 

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan, maka manajemen dituntut 

untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu suatu audit 

operasional dapat membantu pihak manajemen untuk mengatur dan mengelola 

aktivitas perusahaan. Dengan dilakukannya audit operasional atas pengelolaan 



2 

fungsi personalia diharapkan dapat membantu untuk dapat mencapai tujuan 

perusahaan yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan 

judul : “Peranan Audit Operasional dalam Menunjang Efektivitas Fungsi 

Personalia”. (Studi kasus pada PT Pakar Utama di Bandung) 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah audit operasional atas fungsi personalia pada PT Pakar Utama telah 

dilaksanakan secara memadai. 

2. Apakah fungsi personalia pada PT Pakar Utama telah di laksanakan secara 

efektif.  

3. Bagaimana peranan audit operasional dalam menunjang efektivitas fungsi 

personalia pada PT Pakar Utama.   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas, tujuan penelitian 

dilakukan untuk : 

1. Mengetahui pelaksanaan audit operasional atas fungsi personalia pada PT 

Pakar Utama telah memadai.  

2. Mengetahui pelaksanaan fungsi personalia pada PT Pakar Utama.  

3. Mengetahui peranan audit operasional atas fungsi personalia dalam 

menunjang efektivitas fungsi personalia pada PT Pakar Utama.   

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna untuk : 

1. Pihak Perusahaan. 

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi perbaikan dan pengembangan perusahaan. 
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2. Penulis. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan yang 

berharga bagi penulis agar dapat memberikan gambaran tentang audit 

operasional atas pengelolaan fungsi personalia. Dan juga untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

3. Masyarakat.  

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan dan 

bahan kepustakaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Semakin besar suatu organisasi perusahaan akan semakin luas pula rentang 

kendali yang harus dihadapi oleh manajemen, karena tugas dan fungsi yang 

diselenggarakan di dalam perusahaan menjadi sangat kompleks. Manajemen 

dituntut untuk dapat mengembangkan cara-cara baru dalam memperoleh dan 

mempertahankan sumber daya manusianya agar tetap mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. Pengelolaannya perlu diarahkan dan disesuaikan dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan dan pengelolaannya harus dilakukan oleh tenaga 

ahli yang memiliki kualitas kerja yang cukup tinggi. 

Departemen personalia membantu perusahaan mendapatkan, 

mengembangkan, menggunakan dan memelihara karyawan dengan baik dalam 

kuantitas maupun kualitas yang tepat. Dengan demikian, tantangan utama yang 

dihadapi manajer personalia adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia 

perusahaan dengan efektif. 

Definisi manajemen personalia menurut Flippo (1992:5) adalah sebagai 

berikut : 

“ Personnel management is the planning, organizing, directing, and 
controlling of the procurement, development, compensation, integration, 
maintenance, and separation of human resources to the end that 
individual, organizational, and societal objectives are accomplished”.   
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Fungsi personalia adalah untuk perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, 

pemberian kompensasi pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya 

manusia agar dapat tercapai berbagai tujuan individu, organsiasi dan masyarakat.  

Penilaian terhadap efektifitas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan  

melakukan audit. Dalam hal ini yang dimaksud adalah audit operasional yang 

bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menghasilkan perbaikan 

dalam pengelolaan kegiatan objek yang diperiksa. 

Pada dasarnya audit operasional ditujukan untuk membantu manajemen 

dalam meningkatkan kegiatan pengelolaan perusahaan yang optimal, yang 

menurut Arens et al (2003:13) adalah : 

“An Operating Audit is a review of any part of an organization’s 

operating procedures and methods for the purpose of evaluating 

efficiency and effectiveness”. 

 
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit operasional 

adalah kegiatan memeriksa ulang prosedur, metode yang digunakan disetiap 

bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan evaluasi efektif dan efisien. 

 Pada dasarnya audit operasional ditujukan untuk membantu manajemen 

dalam meningkatkan kegiatan pengelolaan perusahaan yang optimal. Jadi secara 

umum tujuan audit operasional berkaitan dengan pertanyaan apakah prosedur dan 

metode operasi suatu organisasi sudah efektif dan efisien.Dalam audit operasional, 

auditor berorientasi pada usaha menilai dan meningkatkan unsur efektivitas dari 

setiap aktivitas dalam organisasi. 

Menurut Agus Maulana (1992:14) mengemukakan bahwa: 

“Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan”. 

 

Menurut T. Hani Handoko (2000:7) mengemukakan bahwa efektivitas 

fungsi personalia merupakan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak 

dicapai oleh faktor manusia dengan realisasinya, jadi efektivitas pada fungsi 
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personalia lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan organisasi (hasil guna) 

yang dilakukan oleh manusianya (karyawan).Pengukuran efektivitas dalam 

pencapaian tujuan-tujuan bagaimanapun juga, merupakan hal yang sulit. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : “Audit Operasional Atas Fungsi Personalia yang 

Dilaksanakan Secara Memadai dapat Berperan dalam Menunjang 

Efektivitas Fungsi Personalia”.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Grace Victoria 

(0100277) yang telah lulus pada tahun 2005. Maka hasil yang diperoleh dari 

penelitiannya adalah:  

1. Audit Operasional yang telah dilakukan oleh 3 hotel yang diteliti oleh penulis 

terdahulu telah dilaksanakan secara memadai. 

2. Fungsi personalia di 3 hotel yang diteliti oleh penulis terdahulu telah 

dilaksanakan dengan efektif. 

Ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan 

penulis saat ini lakukan, yaitu:  

1. Peneliti terdahulu hanya melakukan Studi kasus  di 3 hotel, sedangkan penulis 

berusaha melakukan Studi kasus pada Perusahaan Otobis di Bandung. 

2. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada 3 hotel yang bergerak di bidang 

jasa perhotelan, sedangkan penulis akan melakukan penelitian di Perusahaan 

Swasta  yang bergerak di bidang jasa transportasi. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 

analitis. Menurut M. Nazir  (1999: 105) mengemukakan pengertian penelitian 

deskriptif analisis sebagai berikut : 

“Penelitian deskriptif adalah studi  untuk menemukan fakta dengan 
interpretasi yang tepat. Dalam desain studi deskriptif ini, termasuk 
desain untuk studi formulatif dan eksploratif yang berkehendak 
hanya untuk mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan studi 
selanjutnya. Dalam studi deskriptif juga termasuk : 
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1. Studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa 
fenomena, kelompok atau individu. 

2. Studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan 
untuk menimalisasikan bias dan memaksimumkan reliabilitas”. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian deskriptif bertujuan untuk : 

1. Mengumpulkan fakta berupa data atau informasi yang tepat dan akurat dari 

objek yang diteliti. 

2. Mengolah data atau informasi yang diperoleh dari objek penelitian. 

3. Menganalisis data atau informasi dengan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan dan mengadakan interprestasi yang lebih dalam tentang hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. 

4. Memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek yang diteliti. 

 
 Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data antara lain : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan untuk 

memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti melalui: 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung pada bagian departemen personalia. 

c. Kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan membuat 

pertanyaan-pertanyaan pada pihak manajemen perusahaan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data ini diperoleh dengan cara 

mempelajari literatur dan buku-buku lain yang berhubungan dengan audit 

operasional untuk keperluan landasan teori. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, 

didapatkan melalui penelitian pada PT Pakar Utama di Bandung, waktu penelitian 

dimulai pada bulan September 2006 sampai dengan bulan November 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


