BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui

bagaimana

gambaran

pelaksanaan audit sumber daya manusia dan kinerja karyawan di PT.Pos
Indonesia (Persero) Kota Bandung, serta bagaimana pengaruh audit sumber daya
manusia terhadap kinerja karyawan pada PT.Pos Indonesia (Persero) Kota
Bandung. Berdasarkan hasil penilitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan audit sumber
daya manusia yang dilakukan oleh auditor di PT.Pos Indonesia (Persero)
Kota Bandung termasuk ke dalam kategori baik. Dari kelima indikator
tersebut menunjukan bahwa indikator review dan pengujian pengendalian,
dan indikator tindak lanjut menunjukan nilai mean skor terendah dibawah
nilai rata-rata mean skor jika dibandingkan dengan indikator audit
pendauluan, indikator audit lanjutan, dan indikator pelaporan.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja yang ditunjukan
karyawan di PT.Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung termasuk ke dalam
kategori baik. Dari kesepuluh indikator tersebut menunjukan bahwa
indikator kerjasama, indikator tanggung jawab dan kecakapan, indikator
kedisiplinan, indiaktor sikap, indiaktor keandalan, dan indikator kesetiaan
menunjukan nilai mean skor terendah dibawah nilai rata-rata mean skor
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3. jika dibandingkan dengan indikator kreativitas, indikator kejujuran,
indikator inisiatif, dan indikator kepemimpinan.
4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan audit sumber
daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi semakin tinggi
pelaksanaan audit sumber daya manusia, maka akan semakin tinggi kinerja
karyawan.
5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh pelaksanaan

audit sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Selain itu hasil penelitian
juga menunjukan bahwa pelaksanaan audit sumber daya manusia dan kinerja
karyawan termasuk ke dalam kategori baik, namun masih terdapat beberapa
kelemahan yang harus dibenahi. Maka penulis bermaksud mengajukan beberapa
saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak
yang terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut :
1.

Untuk PT Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung
1) Meningkatkan pelaksanaan audit sumber daya manusia dengan cara :
a. Meningkatkan pemahaman auditor terkait lingkungan organisasi
dalam membuat tujuan audit dengan meningkatkan pemahaman
mengenai penyebab penurunan kinerja sumber daya manusia di
perusahaan dan akibat yang ditimbulkan atas ketidaksesuaian
kinerja dengan standar kinerja yang ditetapkan perusahaan..
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b. Meningkatkan review dan penilaian, serta meningkatkan pengujian
atas efektivitas penerapan sistem pengendalian manajemen di
perusahaan.
c. Meningkatkan

analsis

yang

dilakukan

auditor

berdasarkan

informasi yang diperoleh dalam menentukan tujuan audit.
d. Menyampaikan laporan hasil audit secara singkat, padat, dan jelas,
serta menyertakan semua temuan audit di lapangan pada laporan
hasil audit untuk mendukung kesimpulan hasil audit dan
rekomendasi yang diberikan auditor.
e. Meningkatkan kerjasama antar audit dan manajemen dalam
melaksanakan

tindak

lanjut

perbaikan proses dan kinerja

perusahaan, serta melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan
rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
2) Meningkatkan kinerja karyawan dengan cara :
a. Meningkatkan kerjasama yang baik antara manajemen dengan
karyawan, manajemen dengan manajemen di divisi lainnya, dan
karyawan dengan karyawan lainnya sehingga dapat meningkatkan
efektivitas dan efesiensi kinerja sumber daya manusia.
b. Menerapkan sistem reward untuk karyawan yang memiliki prestasi
kerja yang baik dan pushment untuk karyawan yang tidak
mematuhi peraturan atau ketentuan yang ditetapkan perusahaan.
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c. Mengadakan pelatihan kepada karyawan secara berkesinambungan
untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan dalam
bekerja.
d. Adanya pemberian motivasi melalui pemberian insentif untuk
karyawan yang bekerja sesuai dengan target perusahaan.
e. Memberikan kebebasan berkreasi untuk karyawan dalam bekerja,
serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan pekerjaan karyawan.
f. Mebangun komitmen karyawan terhadap organisasi dengan
membangun budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja
yang kondusif.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Adapaun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk peneliti
selanjutnya disarankan yaitu sebagai berikut :
1) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya pada
variabel dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan audit sumber daya
manusia, namun dapat menambah faktor-faktor lainnya yang mungkin
dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti halnya kompetensi
sumber daya manusia, komitmen organisai, kepuasan kerja, gaya
kepemimpinan, dan faktor lainnya.
2) Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk
peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku
pada PT.Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung, namun dapat
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menggunakan subjek penelitian lainnya baik perusahaan swasta,
BUMN/BUMD.

