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ABSTRAKSI 

Dapat dipastikan bahwa para man~jer yang mengelola suatu perusahaan, 
apapun prodUknya - baik berupa barang atau jasa - bagaimanapun ukurannya baik 
.dalam arti keeil, sedang atau besar, pangsa pasar yang bagaimanapun yang sudah 
dikuasainya, segmen pasar apapun yang menjadi sasarannya, berkeinginan dan 
bahkan berupaya bersama seluruh jajaran perusahaan agar penge101aan 
berlangsung dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi yang setinggi 
mungkin. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi tercennin pada 
kinerja semua pihak dalam pe~ yaitu para anggola manajemen puneak dan 
para m~lemen bidang-bidang fungsional, baik yang tennasuk kategori tugas 
pokok maupun tugas penunjang. Dewasa ini Makin disadari bahwa kinerja 
berbagai pihak itu perlu diteliti dan diperiksa. Salah satu instrumennya adalah 
audit operasional. 
Fungsi personalia sebagai sasaran audit operasional dapat dikatakan merupakan 
perkembangan yang relatif barn dalam duma manajemen, mengingat bahwa 
sumber daya manusia merupakan sumber yang paling stratejik yang mungkin 
dimiliki oleh semua jenis organisasi. 

Karena semakin banyaknya tugas yang dihadapi pihak manajemen, 
manajemen memerlukan suatu bagian yang khusus menangani pengawasan 
aktivitas perusahaan. Bagian tersebut adalah audit (pemeriksaan) intern yang 
antara lain bertugas menilai aktivitas perusahaan apakah pelaksanaannya telah 
sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang terdapat dalam prosedur 
pengendalian yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan memberikan 
saranlrekomendasi yang dibutuhkan pihak manajemen. Prosedur pengendalian 
memberikan jaminan bahwa tujuan yang telah ditelapkan bisa tereapai dengan 
diik:utinya kebijakan dan prosedur yang terdapat di dalamnya. 

Dari penelitian yang dilakukan di PT.SIER (Persero), diketahui bahwa 
penerapan fungsi audit intern sudah eul'Up bagus dengan menjadikannya staf 
direl-rur utama yang berarti independen terhadap al'1ivitas yang diperiksa dan 
memberikan manfaat yang besar bagi PT.STER (Persero) bagj pengendalian 
operasional di masa-masa yang akan datang. 
Di samping itu dari penelitian tni juga bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan audit 
operasional alas fungsi personalia di PT.SIER (Persero) sudah cukup efektif, 
yakni telah menghasilkan temu:m-temuan audit yang dapat memberikan dampak 
positif bagi perusahaan (meningkatkan efisiensi, efel'1ivitas, dan ekonomisasi) 
serta sudah diambil langkah-langkah tindak lanjut atas temuan-temuan audit 
tersebut. 
Di sisi lain, perlu dipertimbangkan untuk menambah personel BPI (Biro 
Pengawasan Intern) agar pemeriksaan yang dilakukan dapat Iebih efektif serta 
perlunya membuat audit program terperinci agar pemeriksaan yang dilakukan 
dapat lebih terarah dan hemat waktu, serta perlunya melengkapi Laporan Hasil 
Pemeriksaan yang ada dengan kolom estimasiltaksiran penghematan biaya yang 
dapat dicapai. 
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