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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis mengenai penelitian tentang audit 

operasional atas fungsi sumber daya manusia pada PT TELKOM cabang 

Pekanbaru, penulis menemukan beberapa temuan permasalahan pada 

fungsi sumber daya manusia. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Karyawan PT TELKOM 79% berusia diatas 50 tahun. Pada umur ini 

sangat sulit untuk membentuk karakter dan kinerja karyawan yang 

semakin menurun. 

2. Kurang nya mutasi karyawan yang membuat karyawan merasa jenuh 

saat melakukan pekerjaan, motivasi dan kepuasan pekerja menjadi 

turun karena tidak ada tantangan pada pekerjaannya dan situasi kerja 

yang selalu sama membuat semangat dan gairah karyawan menjadi 

menurun. Hal ini tersebut mengakibatkan kualitas pekerjaan yang 

dilakukan tidak lagi sempurna.   

3. Terkadang terjadi keterlambatan dalam pemberian upah seperti 

terlambatnya penggantian uang dinas. 

4. Keterbatasan sumber daya pada kantor-kantor cabang dalam hal 

operasional.  

5. 70% karyawan PT TELKOM yang berumur >50 lebih banyak pada 

bagian teknik. Secara kondisi dan fisik sudah tidak bisa dibawa bekerja 

speed diatas 100. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran yang 

berguna bagi pengelolaan sumber daya manusia yang ada di PT 

TELKOM cabang Pekanbaru. Adapun saran yang diberikan sebagai 

berikut: 

1. Karyawan yang berumur >50 yang  merasa tidak sanggup 

menjalankan pekerjaannya dapat mengajukan pensiun dini. 

2. PT TELKOM sebaiknya melakukan mutasi karyawan agar tidak 

terjadi kejenuhan dalam bekerja. Mutasi karyawan dapat 

meningkatkan motivasi dan semangat karyawan karena merasa 

tertantang dengan pekerjaan baru  yang akan dijalani.  

3. Sistem penggajian harus dievaluasi secara periodik untuk mengetahui 

tingkat kepuasan karyawan. Perusahaan lebih menepati dan terstruktur 

dalam penggantian biaya dinas bagi karyawannya agar kinerja 

karyawan pun tidak terganggu akibat masalah tersebut. 

4. Bagi kantor cabang yang kekurangan sumber daya sebaiknya merekrut 

dari anak perusahaan seperti Telkom Akses yang jumlahnya 

disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan. 

5. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik pada bagian teknik 

sebaiknya dilimpahkan ke anak perusahaan seperti Telkom Akses dan 

karyawan PT TELKOM hanya bertindak sebagai supervisor dan 
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pengawas lapangan. Untuk pekerjaan yang mempunyai skill tinggi 

akan ditangani langsung oleh karyawan. 

6.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penilaian efektivitas didasarkan pada data- 

data dan bukti-bukti yang diperoleh selama melakukan kegiatan 

penelitian, 

antara lain: 

1. Keterbatasan waktu dan tenaga serta luasnya lingkup fungsi 

sumber daya manusia mengakibatkan adanya kemungkinan 

informasi penting tidak dapat diteliti secara mendetail. 

2.  Unsur subyektifitas sewaktu wawancara dilakukan. Kelemahan 

metode ini terletak pada tingkat reliabilitasnya, dimana pihak yang 

diwawancara mungkin saja memberikan jawaban yang tidak pasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


