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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman globalisasi saat ini, perusahaan dituntut untuk terus 

meningkatkan keunggulan dalam persaingan usaha yang semakin ketat.Untuk 

meningkatkan hal tersebut, diperlukan adanya sebuah manajemen. Manajemen 

adalah salah satu cara yang dapat digunakan agar tujuan organisasi dapat 

berjalan secara optimal. Tanpa adanya manajemen aktifitas dalam sebuah 

organisasi tidak berjalan teratur dan tujuan dalam organisasi tidak akan 

tercapai.  

Untuk mendapatkan manajemen yang handal perlu adanya 

pemberdayaan secara optimal, terutama sumber daya manusianya. Dalam 

sebuah organisasi sumber daya manusia sering disebut sebagai motor 

penggerak organisasi sehingga apapun tujuan visi, misi, dan strategi tidak akan 

berguna jika sumber daya manusia tidak  diperhatikan dan dikelola dengan 

baik. Sebuah organisasi tidak akan berkembang jika sumber daya manusianya 

tidak memiliki rasa keinginan untuk memajukan organisasi dari dalam diri 

mereka sendiri.  

Sumber daya manusia adalah salah satu aset perusahaan yang harus 

dikelola dengan baik karena sangat berpengaruh terhadap kinerja yang 

dihasilkan pada suatu perusahaan. Pengelolaan yang baik mengandung arti 

bahwa yang dihasilkan setiap  karyawan dapat memenuhi apa yang telah 

ditargetkan oleh perusahaan (Widyanti, 2015). 
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Menurut Oktaviani (2015), posisi sumber daya manusia merupakan hal 

yang paling penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan agar dapat 

terus bertahan serta memiliki masa depan yang baik (going concern) karena 

sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. 

Untuk mendapatkan keuntungan perusahaan yang optimal, maka 

diperlukan pengelolaan sumber daya yang baik.Karena semakin besar suatu 

perusahaan semakin kompleks jug kegiatannya, tentunya perusahaan tidak saja 

membutuhkan sumber daya manusia yang berpengalaman dan ahli tetapi juga 

memiliki struktur pengawasan intern yang kuat. Sehingga mendorong 

perusahaan untuk  melakukan pemeriksaan operasional. 

Untuk memeriksa dan melihat sejauh mana fungsi sumber daya 

manusianya  dalam memenuhi azas kesesuaian, efektifitas, dan efisiensi demi 

tercapainya tujuan  dan sasaran organisasi secara keseluruhan, suatu 

perusahaan memerlukan suatu audit. 

Melalui audit operasional ini pihak manajemen perusahaan dapat 

mengetahui hingga sejauh mana pelaksanaan operasi aktivitas perusahaan telah 

tercapai. Masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, juga cara-cara 

mengatasi masalah tersebut. Aktivitas audit operasional akan bermanfaat 

banyak bagi perusahaan karena dapat menunjang kelancaran dari operasi 

perusahaan terhadap kontinuitas perusahaan dimasa yang akan datang. 

Audit operasional dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan 

dan memberikan informasi kepada pihak manajemen mengenai rekomendasi 

atau saran perbaikan yang bisa diambil guna meminimalkan kegiatan 
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operasional perusahaan yang kurang efektif yang berdampak pada kerugian-

kerugian perusahaan yang dialami oleh perusahaan.Titik berat audit 

operasional ini diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan 

dapat diperbaiki di masa yang akan datang guna mencegah kemungkinan 

terjadinya kerugian. Terutama pada fungsi sumber daya manusianya. 

Dalam  melakukan  penelitian atas audit operasional yang berfokus 

pada fungsi  sumber daya manusianya, penulis memilih PT Telekomunikasi 

Indonesia cabang Pekanbaru yang merupakan perusahaan BUMN yang 

bergerak dibidang telekomunikasi dan komunikasi.oleh karena itu perusahaan 

harus meningkatkan fungsi sumber daya manusianya agar memberikan output 

yang baik bagi perusahaan. Terdapat beberapa kendala dalam fungsi sumber 

daya manusia pada PT TELKOM. Seperti perencanaan dan  pengembangan 

karier   aktivitas yang terkendala yaitu kurang nya mutasi karyawan. 

Tabel 1.1 Persentase Karyawan Yang Di Mutasi PT Telekomunikasi 

Indonesia cabang Pekanbaru Tahun 2016 

No. Tahun Karyawan yang Dimutasi 

1 2013 30% 

2 2014 20% 

3 2015 20% 

4 2016 10% 

         Sumber : Band Posisi PT TELKOM cabang Pekanbaru 

Dari tabel 1.1 tersebut merupakan presentase karyawan yang dimutasi. 

Dapat disimpulkan dari tabel diatas  bahwa hanya sedikit persentase 



4 
 

karyawan yang dimutasi setiap tahun nya. PT  Telekomunikasi Indonesia Tbk 

melaksanakan alur mutasi yang kurang baik.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer (Human 

Resources Development) HRD PT Telekomunikasi Indonesia Tbk cabang 

Pekanbaru didapatkan informasi bahwa masih banyaknya karyawan yang 

menempati posisi yang sama pada kurun waktu yang lama. Hal ini 

menyebabkan turunnya kinerja karyawan dan semangat kerja karyawan 

karena tidak ada tantangan dalam dalam pekerjaan, karena lingkungan kerja 

yang monoton dengan orang-orang yang sama , dan menurunnya motivasi 

karyawan dalam bekerja.  

Lalu kendala pada penilaian kinerja yaitu tingkat kinerja karyawan 

yang semakin menurun. 

Tabel 1.2 Persentase Usia Karyawan PT TELKOM  

cabang Pekanbaru 

No Usia Jumlah 

1 26-30 1% 

2 31-35 3,4% 

3 36-40 5,5% 

4 41-45 5,8% 

5 46-50 9,8% 

6 51-55 70% 

7 >55 4,5% 

 TOTAL 100% 

 Sumber: Profil Usia Karyawan PT TELKOM cabang Pekanbaru 

 Berdasarkan persentase usia karyawan PT TELKOM cabang 

Pekanbaru diatas 70% karyawan PT TELKOM cabang Pekanbaru yang berumur 

>50. Hal ini lah yang menyebabkan menurunnya kinerja karyawan. 
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 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut 

merupakan permasalahan sumber daya manusia yang harus diperbaiki dan 

dibenahi oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, agar fungsi sumber daya 

manusia PT Telkom cabang Pekanbaru dapat berjalan efektif dan efisien.  

 Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untukmelakukan penelitian  

yang  berjudul “Analisis Audit Operasional Atas Fungsi Sumber Daya 

Manusia Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah pada penilitian ini adalah bagaimana keefektifan sumber daya manusia 

pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang meliputi fungsi perencanaan 

sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, seleksi sumber daya 

manusia, orientasi dan penempatan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan 

sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karier, penilaian kinerja 

sumber daya manusia, kompensasi dan balas jasa, perlindungan tenaga kerja 

serta pemutusan hubungan kerja. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah menilai efektivitas fungsi sumber 

daya manusia pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk cabang Pekanbaru yang 

meliputi fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya 

manusia, seleksi sumber daya manusia, orientasi dan penempatan tenaga kerja, 
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pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan 

pengembangan karier, penilaian kinerja sumber daya manusia, kompensasi dan 

balas jasa, perlindungan tenaga kerja serta pemutusan hubungan kerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak 

manajemen perusahaan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas 

kegiatan sumber daya manusia. 

2. Bagi penulis 

Adalah agar dapat memperluas wawasan dan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh selama kuliah terutama bidang pemeriksaan operasional ( audit 

operational). 

3. Bagi akademik 

Adalah menambah pengetahuan pembaca mengenai audit operasional atas 

fungsi sumber daya mansusia dan dapat membuka kemungkinan untuk 

penelitian lanjutan yang lebih komprehensif 

 

1.5 Sistematika Penulis 

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan proposal ini, maka 

penulis membaginya dalam 3 (tiga) bab seperti yang diuraikan dalam 

sistematika penulis berikut ini: 
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BAB I     :  Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB  II:  Telaah Pustaka 

Dalam  bab ini berisi tentang teori-teori pendukung yang berkaitan 

dengan pembahasan proposal ini antara lain pengertian audit, 

auditing dalam sudut pandang islam,  jenis-jenis audit, pengertian 

audit operasional, manfaat audit operasional, tujuan audit 

operasional, jenis-jenis audit operasional, tahap audit operasional, 

defenisi efektif, efisiensi, dan efektifitas, pengertian sumber daya 

manusia, dan fungsi sumber daya manusia. 

 

BAB III   : Metode Penelitian 

Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian , jenis dan 

sumber data,  teknik analisis data. 

 

BAB IV   : Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada bab ini akan menyajikann sejarah singkat perusahaan serta 

visi-misi perusahaan. 
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BAB V   : Hasil Pelitian dan Bahasan 

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian yang dilakukan, 

menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian 

tersebut. 

 

BAB VI   : Kesimpulan dan saran 

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan disertai dengan saran. 

 

 

 

 

 


