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ABSTRAK 

Penelitian ini mengambil judul 'Pengukuran value dan cost terhadap 
Kemampuan Operator Setelah Pelatihan pada PT. Unilever Indonesia di Surabaya". 
Judul ini diambil dari perumusan masalah yang melihat "apakah perusahaan yang 
diteliti telah melakukan pengukuran value dan cost sumber daya manusia, 
bagaimanakah pengukuran value dan cost sumber daya manusia khususnya operator 
yang telah diberikan pelatihan pada perusahaan yang diteliti. serta apakah penerapan 
pengukurannya dapat membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia 
untuk mencapai tujuan perusahaannya". Pemikiran ini didasarkan pada pentingnya 
sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan 
sulitnya memperoleh sumber daya manusia yang bermutu sehingga pengukuran 
human resource cost dan value accounting diperlukan. 

Berpedoman pada rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data 
diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan pengamatan langsung. Wawancara 
dilakukan kepada manajer-manajer yang terkait dengan obyek penelitian. 
Dokumentasi yang diperoleh yaitu dokumen umum mengenai perusahaan dan 
dokumen khusus yang terkait dengan obyek penelitian. Pengamatan langsung atau 
observasi dilakukan langsung terhadap cara kerja dan lingkungan kerja Departemen 
Produksi Bagian X pada PT. Unilever Indonesia di Surabaya. 

Untuk mengolah data, akan dibandingkan manfaat sebelum dan sesudah 
training untuk mengetahui peningkatan kemampuan operator setelah diberi pelatihan. 
Perhitungan manfaat diperoleh dari selisih pengukuran antara hllman resource value 
accounting dengan human resource cost accounting sebelum dan sesudah training. 
Pada dasarnya pelatihan yang diselenggarakan memberikan manfaat namun seberapa 
besar manfaatnya perlu diukur. Temyata setelah pelatihan memberikan hasil yang 
cukup memuaskan. Hasil ini menjadi informasi yang penting bagi pihak manajemen 
dalam menilai pelatihan yang selama ini diselenggarakan. 
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