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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta 

pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV yaitu mengenai pemeriksaan 

operasional atas pengelolaan fungsi personalia dalam menunjang efektivitas 

fungsi personalia, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan operasional pada                     

PT. Pakar Utama: 

1. Audit operasional atas pengelolaan fungsi personalia yang dilaksanakan pada 

PT. Pakar Utama telah memadai. Hal ini diperoleh setelah memperhatikan 

faktor-faktor: 

a. Audit operasional atas pengelolaan fungsi personalia yang dilaksanakan 

oleh internal audit memiliki posisi independen dan tidak terlibat dalam 

kegiatan fungsi personalia dan langsung bertanggung jawab pada Direktur 

Utama. 

b. Internal audit telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang auditor dan 

mempunyai kompetansi yang cukup dalam menjalankan tugasnya. 

c. Sebelum melaksanakan audit, Tim Auditor terlebih dahulu menyusun 

program audit untuk membantu tercapainya tujuan audit. 

d. Dalam pelaksanaan audit. Tim Auditor telah melaksanakan tahap-tahap 

audit operasional yaitu : tahap persiapan audit, tahap audit pendahuluan, 

tahap audit lanjutan, dan tahap pelaporan. 

e. Laporan audit operasional memuat tentang tujuan audit, waktu 

pelaksanaan audit, temuan dan saran-saran untuk perbaikan dan 

selanjutnya dilakukan follow up oleh pihak manajemen. 
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2. Pengelolaan fungsi personalia yang dilaksanakan pada perusahaan telah 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Pengelolaan fungsi personalia mendapat perhatian yang besar dari 

manajemen puncak, dilihat dari pengelolaan fungsi personalia berada pada 

suatu departemen tersendiri. 

b. Pengendalian intern yang diterapkan pada pengelolaan fungsi personalia 

cukup memadai, ini dapat dilihat dari : 

- Adanya struktur organisasi dan pemisahan fungsi  

- Adanya bagian khusus yang melakukan pemeriksaan operasional atas 

pengelolaan fungsi personalia. 

- Adanya prosedur yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua fungsi 

personalia dan karyawan perusahaan. 

c. Penerapan audit operasional atas pengelolaan fungsi personalia pada 

perusahaan ini dapat menunjang efektivitas fungsi personalia, karena 

adanya tindak lanjut dari manajemen terhadap temuan dan saran-saran 

yang diberikan dari hasil kegiatan audit operasional atas pengelola fungsi 

personalia dianggap dapat menghasilkan aktivitas operasi fungsi 

personalia yang lebih baik. 

d. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih ada kelemahan-kelemahan 

yang menjadi dalam pencapaian tujuan perusahaan pada pengelolaan 

fungsi personalia di PT. Pakar Utama menurut penulis terletak pada : 

a) Pengadaan tenaga kerja 

- Penerimaan calon karyawan dengan pendidikan SMU 

- Kurangnya publikasi penerimaan calon karyawan baru perusahaan 

- Tidak adanya test akademik bagi calon karyawan dengan gelar 

sarjana 

b) Kompensasi 

- Tidak adanya pengawas dalam memperhatikan pencatatan waktu 

kerja. 

- Dalam hal ketentuan pembayaran gaji masih menggunakan amplop 

gaji dan membayar uang tunai pada tiap karyawan. 
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3. Audit operasional atas fungsi personalia pada PT Pakar Utama sudah 

berperan, hal ini dapat dilihat dari: 

a. Persentase hasil pengujian analisis hipotesis 85,7%, hal ini membuktikan 

bahwa audit operasional sudah berperan atas fungsi personalia pada           

PT Pakar Utama 

b. Temuan-temuan audit yang didapatkan dijadikan basis rekomendasi 

c. Rekomendasi telah ditindak lanjuti berarti hasil audit mendapatkan 

tanggapan dari objek yang diaudit maupun pimpinan perusahaan. 

 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit operasional 

berperan dalam menunjang efektivitas fungsi personalia. Dengan demikian 

hipotesis yang penulis kemukakan pada Bab I yaitu “Audit Operasional Atas 

Fungsi Pesonalia yang Dilaksanakan Secara Memadai dapat Berperan dalam 

Menunjang Efektivitas Fungsi Personalia”, dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, penulis ingin memberi 

saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi 

manajemen perusahaan, yaitu: 

1. Dalam hal penerimaan tenaga kerja, sebaiknya perusahaan lebih 

memaksimalkan pendagaan tenaga kerja dengan memperhatikan mengenai 

calon karyawan yang memiliki pendidikan SMU, karena pada saat sekarang 

perusahaan harus mampu bersaing dalam mutu dan kualitas karyawan untuk 

dapat bersaing dengan perusahaan, lain dengan memperhatikan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Dalam penerimaan calon karyawan baru, perusahaan sebaiknya lebih 

meningkatkan publikasi kepada masyarakat melalui media masa, sehingga 

dengan publikasi kepada lebih banyak media masa, calon karyawan baru 

semakin banyak melamar. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan, karena 

perusahaan dapat lebih menyaring calon karyawannya sesuai dengan 

kebutuhan. 
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3. Sebaiknya perusahaan memberikan test akademik pada semua calon karyawan 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keterampilan dan pengetahuan 

calon karyawan tersebut, sehingga dapat ditempatkan sesuai kemampuannya. 

4. Pencatatan waktu kerja dengan mesin absensi sebaiknya diberi pengawas 

sehingga tidak ada lagi karyawan yang menitipkan kartu absensi. 

5. Ketentuan dalam pembayaran gaji sebaiknya dilakukan dengan membayar 

gaji melalui rekening bank kepada semua karyawan. Perusahaannya 

mentransfer uang sesuai besarnya gaji kepada tiap-tiap rekening karyawan 

yang banknya harus ditentukan dulu oleh perusahaan. 

 

 

 


