
ABSTRAKSI 
 

Agar dapat terus bertahan dan tetap unggul dalam dunia persaingan usaha, 
perusahaan dituntut untuk meningkatkan dan melakukan perbaikan kinerja secara 
rutin dan berkelanjutan baik terhadap aktivitas operasionalnya maupun sumber 
daya manusia yang dimilikinya sehingga kualitas perusahaan dapat ditingkatkan. 
Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kinerja dari seluruh fungsi-fungsi yang 
terdapat di dalam perusahaan tersebut, salah satunya adalah fungsi sumber daya 
manusia. Fungsi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 
mewujudkan tujuan perusahaan, oleh karena itu sangat diperlukan pengelolaan 
yang optimal terhadap sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Salah satu 
cara untuk mencapainya adalah dengan dilaksanakannya manajemen sumber daya 
manusia.                                    

Untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan manajemen sumber 
daya manusia, diperlukan suatu alat yang dapat mengidentifikasi permasalahan 
yang terdapat pada suatu organisasi, khususnya yang menyangkut fungsi sumber 
daya manusia serta mencari solusi atas permasalahan tersebut. Alat bantu tersebut 
dapat berupa suatu pemeriksaan yang teratur dan berkelanjutan yang digunakan 
untuk menilai dan mengevaluasi cara pengelolaan organisasi untuk menentukan 
apakah kegiatan suatu organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien, 
khususnya yang berkaitan dengan fungsi sumber daya manusia. Jenis pemeriksaan 
yang dapat dilakukan adalah audit manajemen atau pemeriksaan manajemen. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 
metode studi kasus. Analisa dilakukan dengan membandingkan data internal 
perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan audit manajemen fungsi sumber daya 
manusia dengan teori yang diperoleh penulis dari beberapa literatur untuk 
mengetahui sejauh mana teori tersebut telah diimplementasikan dalam perusahaan 
dan apakah pelaksanaannya tersebut telah efektif. Penelitian ini mengevaluasi 
penerapan audit manajemen fungsi sumber daya manusia pada PT. Terminal 
Petikemas Surabaya. 

Pada penelitian ini audit manajemen fungsi sumber daya manusia pada PT. 
Terminal Petikemas Surabaya dilakukan oleh auditor internal dan GA&HR 
manager. Adapun obyek audit adalah aktivitas manajemen sumber daya manusia 
yang mencakup perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi SDM, masa orientasi, 
percobaan dan pengangkatan pegawai, pelatihan SDM, perencanaan karier, 
keselamatan dan kesehatan kerja, penilaian kinerja, sistem kompensasi, dan 
pemberhentian (pensiun/PHK). Penerapan audit manajemen fungsi sumber daya 
manusia pada PT. TPS dapat dikatakan cukup efektif yaitu perusahaan telah 
mengimplementasikan teori-teori yang berkaitan dengan audit manajemen fungsi 
sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Dalam 
pelaksanaan audit, dapat dikatakan efektif yaitu auditor telah melaksanakan 
keempat tahapan audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
audit serta tindak lanjut auditee atas temuan audit. Pelaksanaan keempat tahapan 
tersebut dapat terlihat pada prosedur Audit LK4M dan dicatat di dalam Lembar 
Daftar Periksa, Laporan Kesesuaian dan Laporan Ketidaksesuaian. 
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Kata kunci : audit manajemen, manajemen sumber daya manusia, audit 
manajemen fungsi sumber daya manusia, audit LK4M (Lingkungan, Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja, Keamanan serta Mutu). 
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