LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. LAPORAN AUDIT
Surabaya, 18 Juni 2021
No.
Lampiran
Perihal

:
:
: Laporan Hasil Audit Manajemen

Kepada
Yth, Direktur PT Sahabat Inti Kurnia Abadi (SIKAB)
di Surabaya
Kami telah melakukan audit atas program pengelolaan sumber daya
manusia. Audit kami hanya mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan,
perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja dan kepuasan kerja
karyawan. Audit tersebut dimaksudkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi atas
pengelolaan sumber daya manusia. Audit manajemen yang dilakukan akan
memberikan saran perbaikan atas kelemahan pengelolaan sumber daya manusia
yang ditemukan selama audit, sehingga diharapkan di masa yang akan datang dapat
dicapai perbaikan atas kekurangan tersebut dan perusahaan dapat beroperasi dengan
lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.
Hasil audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi :
Bab I
: Informasi Latar Belakang
Bab II
: Kesimpulan Audit yang Didukung dengan Temuan Audit
Bab III
: Rekomendasi
Bab IV
: Ruang Lingkup Audit
Dalam melaksanakan audit, kami telah memperoleh banyak bantuan,
dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak baik jajaran direksi maupun staf yang
berhubungan dengan pelaksanaan audit ini. Untuk itu kami mengucapkan terima
kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini.
Auditor

Indah Nindya Sari
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Bab I
Informasi Latar Belakang
PT Sahabat Inti Kurnia Abadi (SIKAB) (selanjutnya disebut “Perusahaan”)
berlokasi di Komplek Industri dan Pergudangan Safe N Lock Blok AJ No. 5973, Jl.
Lingkar Timur KM 5 RW 5, Pucanganom, Rangkah Kidul, Kabupaten Sidoarjo.
Didirikan pada tanggal 24 September 2013 oleh Tri Sulyanto Cahya Purnama, S.Psi
dalam bentuk CV dan selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 berubah menjadi
Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 03 yang dibuat
oleh Yani Haryani, S.H.,M.K.n di Sidoarjo. Tujuan didirikannya perusahaan adalah
untuk menjadi Perusahaan berskala nasional sampai regional yang kompetitif, andal
dan terpercaya dibidang penyedia jasa instalasi Gas & Vacuum Medis; Medical
Equipment Supplier; General Engineering.
Susunan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :
Direktur Utama
: Tri Sulyanto Cahya Purnama, S.Psi
Sedangkan tujuan dilakukannya audit adalah untuk :
1. Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi atas pengelolaan sumber
daya manusia.
2. Memberikan berbagai saran perbaikan atas kelemahan-kelemahan
pengelolaan sumber daya manusia yang ditemukan.
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Bab II
Kesimpulan Audit
Berdasarkan temuan (bukti) yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan,
kami dapat menyimpulkan sebagai berikut.
Kondisi :
1. Peserta pelatihan tidak diberikan bahan pendukung seperti buku atau
handout. Peserta hanya diwajibkan membawa alat tulis pribadi dan laptop
masing-masing. Selain itu, peserta pelatihan juga tidak diberikan uang saku.
2. Program pengembangan karir hanya berlaku untuk karyawan yang
memenuhi persyaratan.
3. Tidak adanya evaluasi atas program perencanaan dan pengembangan karir
secara periodik.
4. Kreatifitas karyawan masih rendah dalam melakukan pekerjaan mereka.
Kriteria :
1. Perusahaan harus menyediakan fasilitas yang lengkap serta dana yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan.
2. Program pengembangan karir harus berlaku sama untuk semua karyawan.
3. Program perencanaan dan pengembangan karir harus dievaluasi selama
minimal 1 tahun sekali.
4. Setiap karyawan harus memiliki kreatifitas yang tinggi agar dapat
berprestasi bagi perusahaan.
Penyebab :
1. Kurangnya kesadaran dan terbatasnya anggaran dana yang disediakan oleh
perusahaan untuk program pelatihan dan pengembangan karyawan.
2. Program perencanaan dan pengembangan karir hanya dilakukan sesuai
dengan kebutuhan perusahaan dan hanya bisa diikuti oleh karyawan pada
tingkat grade tertentu yang memenuhi persyaratan.
3. Manajemen bagian SDM yang kurang baik dan pemberkasan mengenai
program pengembangan karir belum terekap dengan baik.
4. Kurangnya rasa percaya diri karyawan dalam mengungkapkan ide atau
gagasan baru yang mereka miliki karena takut dikritik atau gagal.
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Akibat :
1. a. Tanpa adanya bahan pendukung seperti handout atau buku dapat
mengurangi tingkat pemahaman peserta pelatihan.
b. Tidak tercapainya tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan yang
telah direncanakan perusahaan sebelumnya.
c. Kelengkapan fasilitas juga dapat mempengaruhi minat peserta untuk
mengikuti program pelatihan karyawan.
d. Karyawan kurang dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat
selama pelatihan dalam praktek real bekerja.
2. a. Karyawan tidak dapat mengaktualisasikan diri lebih jauh sesuai dengan
bakat dan minat yang dimilikinya.
b. Terjadi kesenjangan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya.
3. a. Pihak perusahaan tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan dari
program tersebut sehingga tidak ada peningkatan yang signifikan yang
berkaitan dengan program pengembangan karir.
b. Pihak perusahaan tidak dapat mengetahui pendapat atau umpan balik
dari karyawan atas program pengembangan karir yang telah
dilaksanakan.
4. a. Dengan kurangnya kreatifitas karyawan, maka pekerjaan mereka akan
cenderung datar atau kurang berkembang.
b. Karyawan akan lebih bergantung dan hanya mengikuti apapun
keputusan dari atasan mereka.
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DAFTAR RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No.
1.

2.

Kondisi

Kriteria

Penyebab

Akibat

Peserta pelatihan
tidak diberikan
bahan
pendukung
seperti buku atau
handout. Peserta
hanya
diwajibkan
membawa alat
tulis pribadi dan
laptop masingmasing. Selain
itu, peserta
pelatihan juga
tidak diberikan
uang saku.

Perusahaan
harus
menyediakan
fasilitas yang
lengkap serta
dana yang cukup
untuk memenuhi
kebutuhan
pelatihan dan
pengembangan
karyawan.

Kurangnya
kesadaran dan
terbatasnya
anggaran dana
yang disediakan
oleh perusahaan
untuk program
pelatihan dan
pengembangan
karyawan.

Program
pengembangan
karir
harus
berlaku
sama
untuk
semua
karyawan.

Program
perencanaan dan
pengembangan
karir hanya
dilakukan sesuai
dengan
kebutuhan
perusahaan dan
hanya bisa diikuti
oleh karyawan
pada tingkat
grade tertentu
yang memenuhi
persyaratan.

1) Tanpa adanya bahan
pendukung seperti
handout atau buku dapat
mengurangi tingkat
pemahaman peserta
pelatihan.
2) Tidak tercapainya tujuan
pelatihan dan
pengembangan karyawan
yang telah direncanakan
perusahaan sebelumnya.
3) Kelengkapan fasilitas juga
dapat mempengaruhi
minat peserta untuk
mengikuti pelatihan dan
pengembangan
karyawan.
4) Karyawan kurang dapat
mengimplementasikan
ilmu yang didapat selama
pelatihan dalam praktek
real bekerja.
1) Karyawan tidak dapat
mengaktualisasikan diri
lebih jauh sesuai dengan
bakat dan minat yang
dimilikinya.
2) Terjadi kesenjangan
antara karyawan yang
satu dengan yang
lainnya.

Program
pengembangan
karir hanya
berlaku untuk
karyawan yang
memenuhi
persyaratan.
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3.

4.

Tidak adanya
evaluasi atas
program
perencanaan dan
pengembangan
karir secara
periodik.

Program
perencanaan dan
pengembangan
karir harus
dievaluasi
selama minimal
1 tahun sekali.

Manajemen
bagian SDM
yang kurang baik
dan pemberkasan
mengenai
program
pengembangan
karir belum
terekap dengan
baik.

Kreatifitas
karyawan masih
rendah dalam
melakukan
pekerjaan
mereka.

Setiap karyawan
harus memiliki
kreatifitas yang
tinggi agar dapat
berprestasi bagi
perusahaan.

Kurangnya rasa
percaya diri
karyawan dalam
mengungkapkan
ide atau gagasan
baru yang
mereka miliki
karena takut
dikritik atau
gagal.

1) Pihak perusahaan tidak
mengetahui kekuatan dan
kelemahan dari program
tersebut sehingga tidak
ada peningkatan yang
signifikan yang berkaitan
dengan program
pengembangan karir.
2) Pihak perusahaan tidak
dapat mengetahui
pendapat atau umpan
balik dari karyawan atas
program pengembangan
karir yang telah
dilaksanakan.
1) Dengan kurangnya
kreatifitas karyawan,
maka pekerjaan mereka
akan cenderung datar atau
kurang berkembang.
2) Karyawan akan lebih
bergantung dan hanya
mengikuti apapun
keputusan dari atasan
mereka.
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Bab III
Rekomendasi
Dari hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus
menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat
dikelompokkan menjadi 4, yaitu:
1. Kelemahan yang terjadi karena perusahan tidak menyediakan fasilitas yang
lengkap kepada peserta pelatihan seperti buku atau handout dan juga uang
saku.
2. Kelemahan yang terjadi karena program pengembangan karir hanya berlaku
untuk karyawan yang memenuhi persyaratan.
3. Kelemahan yang terjadi karena tidak adanya evaluasi atas program
perencanaan dan pengembangan karir secara periodik.
4. Kelemahan yang terjadi pada tingkat kreatifitas karyawan.
Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai
koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki
kelemahan tersebut.
Rekomendasi :
Dari beberapa kelemahan yang ditemukan, maka diberikan rekomendasi
untuk perbaikan yang bisa diambil oleh manajemen untuk dipertimbangkan yaitu
sebagai berikut:
1. Perusahaan seharusnya tetap memberikan fasilitas pelatihan yang lengkap
dengan cara memberikan handout dalam bentuk softfile kepada para peserta
pelatihan guna menambah tingkat pemahaman peserta mengenai materi
pelatihan sehingga pelatihan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien
sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh perusahaan.
2. Alangkah lebih baik apabila perusahaan tidak membedakan setiap
karyawannya yang akan mengikuti program pengembangan diri yaitu seperti
karyawan dari jabatan supervisor untuk naik pangkat ke jabatan manajer.
Karena setiap individu mempunyai hak yang sama untuk bisa
mengembangkan dirinya, yang tujuan akhirnya juga untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan serta dapat menekan angka pemunduran diri
karyawan karena merasakan ketidakadilan dan lain sebagainya.
3. Seharusnya dilakukan evaluasi atas program pengembangan karir karyawan
sesuai dengan yang telah direncanakan oleh perusahaan yaitu dilakukan
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minimal 1 tahun sekali. Hal ini berguna untuk mengetahui apa saja
kekurangan yang ada selama program ini dilaksanakan dan sebagai bahan
pertimbangan untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.
4. Perusahaan seharusnya lebih mendorong kreatifitas setiap karyawan agar
lebih baik lagi dan tidak merasa minder atau takut untuk menyampaikan
setiap gagasan yang berguna bagi perusahaan. Hal ini dapat dilakukan
dengan melakukan brainstorming atau mengikutsertakan karyawan dalam
pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas mereka. Selain itu,
perusahaan juga harus lebih memperhatikan keluhan-keluhan yang
disuarakan oleh para karyawan agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi
perusahaan kedepannya. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja
dan keefektifan karyawan dalam melaksanakan tugasnya yang dapat
berdampak bagi perkembangan perusahaan.
Atas rekomendasi yang dibuat, pihak manajemen dapat mempertimbangkan
untuk memutuskan akan melakukan perbaikan atau tidak. Keputusan
sepenuhnya ada pada pihak manajemen perusahaan.
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Bab IV
Ruang Lingkup
Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya
meliputi masalah pengelolaan sumber daya manusia pada PT Sahabat Inti Kurnia
Abadi (SIKAB). Audit kami mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan,
perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja dan kepuasan kerja
karyawan.
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LAMPIRAN 2. KUISIONER PENELITIAN
KUESIONER PENELITIAN
Audit Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Menilai Efektivitas dan
Efisiensi atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT Sahabat Inti Kurnia
Abadi (SIKAB)
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara membuat check list (√) pada jawaban
yang paling sesuai menurut anda :
Nama

:

NIP

:

Departemen / Divisi

:

Jawaban
Ya
Tidak
I. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
NARASUMBER TRAINER
No

Pertanyaan

1

Apakah metode yang digunakan
oleh narasumber sudah tepat dalam
penyampaian materi terhadap Anda
selaku peserta pelatihan ?



2

Apakah narasumber mempunyai
kemampuan mengefektifkan waktu
dalam penyampaian materi ?



3

Apakah tingkat keahlian
narasumber dalam penyampaian
materi pada saat pelatihan sudah
sesuai ?



Keterangan

Narasumber sudah
menggunakan metode yang
tepat dalam menyampaikan
materi pelatihan kepada
peserta pelatihan.
Narasumber mampu
mengefektifkan waktu
dalam menyampaikan
materi sehingga tidak
melewati jadwal pelatihan
yang sudah ditetapkan.
Tingkat keahlian
narasumber sudah sesuai
dengan topik pelatihan
karena sebelumnya
perusahaan telah
menyiapkan narasumber
yang sesuai dengan materi
pelatihan.
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ISI MATERI

1

Apakah seluruh isi materi pelatihan
relevan dan sejalan dengan
kebutuhan peserta ?



2

Apakah strategi penyampaian
materi yang digunakan sudah tepat
dan membantu peserta ?



3

Apakah semua isi materi yang
disampaikan banyak terpakai dalam
praktek riil dalam bekerja?



Seluruh isi materi pelatihan
sudah relevan karena
sebelum pelatihan
dilaksanakan, pihak
perusahaan telah menyusun
daftar pelatihan apa saja
yang dibutuhkan oleh
karyawan.
Strategi yang digunakan
narasumber sudah tepat
sehingga peserta dapat
dengan mudah memahami
isi materi yang dijelaskan.
Semua isi materi pelatihan
sangat terpakai dalam
praktek riil bekerja karena
pelatihan dilakukan sesuai
dengan kebutuhan
karyawan.

WAKTU/JADWAL

1

Apakah perusahaan menyusun
jadwal pelatihan untuk Anda?



2

Apakah waktu pelaksanaan
pelatihan telah sesuai dengan
rencana awal pelatihan ?



3

Apakah Anda diberikan waktu
yang cukup untuk memahami isi
materi pelatihan ?



FASILITAS

Jadwal pelatihan sudah
disusun oleh bagian SDM
dan diumumkan kepada
para karyawan minimal H-1
minggu sebelum waktu
pelaksaannya.
Waktu pelaksanaan
pelatihan tidak pernah
melebihi rencana awal
pelatihan.
Peserta pelatihan diberikan
kesempatan untuk bertanya
mengenai materi-materi
yang belum dipahami
kepada narasumber selama
pelatihan berlangsung.
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1

Apakah selama mengikuti pelatihan
bahan pendukung (buku, handout)
tersedia ?

2

Apakah fasilitas (ruangan,
akomodasi, dan konsumsi)
disediakan dengan baik ?

3

Apakah Anda diberikan uang saku
guna meningkatkan minat dalam
mengikuti pelatihan ?







Peserta tidak diberi bahan
pendukung seperti buku
atau handout dan
diwajibkan membawa ATK
pribadi.
Fasilitas pelatihan lumayan
baik karena ruangannya
nyaman dan diberi
konsumsi jika pelatihannya
offline.
Dikarenakan semua
pelatihan yang diikuti
karyawan merupakan
fasilitas dari perusahaan
(gratis).

KEMAMPUAN PESERTA

1

Apakah Anda aktif dan menguasai
materi yang akan disampaikan
ketika pelatihan dimulai ?



2

Apakah Anda mampu memahami
seluruh isi materi yang diberikan
dalam pelatihan ?



3

Apakah Anda dapat dengan mudah
menganalisis isi materi yang
diberikan saat pelatihan ?



PERILAKU

Narasumber menyampaikan
materi secara 2 arah
sehingga peserta dituntut
untuk dapat aktif bertanya
maupun menjawab
pertanyaan dari
narasumber.
Narasumber memberikan
waktu kepada peserta untuk
emmahami isi materi
setelah selesai menjelaskan
sebelum dibuka sesi tanyajawab.
Dikarenakan materi
pelatihan yang diberikan
sudah sesuai dengan latar
belakang pekerjaan peserta
sehingga mereka tidak sulit
untuk menganalisis isis
materi pelatihan.
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1

2

Apakah tingkat kualitas kerja Anda
semakin baik setelah mengikuti
pelatihan ?

Apakah setelah mengikuti pelatihan
pengetahuan, kemampuan dan
keterampilan Anda bertambah dan
berpengaruh dalam pekerjaan ?
HASIL



Dikarenakan materi
pelatihan yang diikuti
peserta sesuai dengan jenis
pekerjaannya sehingga
pelatihan tersebut
berdampak baik dalam
meningkatkan kualitas
pekerja yang bersangkutan.



Dikarenakan hal tersebut
merupakan tujuan dari
diadakannya pelatihan.

1

Apakah dengan
diselenggarakannya pelatihan dapat
memotivasi Anda untuk bekerja
dengan baik ?



2

Apakah terdapat peningkatan
prestasi kerja setelah
diselenggarakannya pelatihan ?



3

Apakah loyalitas dan komitmen
Anda bertambah baik terhadap
pekerjaan setelah mengikuti
pelatihan ?



II. Perencanaan dan Pengembangan Karir
Apakah perusahaan memiliki
1 program pelatihan dan

pengembangan karir?

Peserta pelatihan lebih
percaya diri dalam
melaksanakan tugas atau
pekerjaannya karena
ilmunya bertambah setelah
mengikuti pelatihan.
Dikarenakan kualitas kerja
yang meningkat setelah
mengikuti pelatihan
sehingga otomatis juga
dapat meningkatkan
peluang karyawan untuk
berprestasi dalam
pekerjaannya.
Karena perusahaan sudah
memberikan fasilitas gratis
berupa pelatihan sehingga
karyawan merasa dihargai
dan meningkatkan loyalitas
karyawan terhadap
perusahaan.
Perusahaan merasa
program ini dibutuhkan
oleh karyawan dan
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2

Apakah program tersebut berlaku
sama untuk seluruh karyawan ?

III. Penilaian Kinerja Karyawan
Apakah Anda mengetahui
1 peraturan-peraturan yang
ditetapkan perusahaan?



Peraturan perusahaan selalu
disosialisasikan kepada
semua karyawan.
Semua hal mengenai
penilaian kinerja selalu
disosialisasikan kepada
semua karyawan.
Dikarenakan para karyawan
juga dituntut untuk mengisi
hasil kinerja mereka setiap
bulannya dalam form
bernama KPI.
Hasil kinerja setiap
bulannya disampaikan
dalam meeting bulanan dan
dipajang di mading kantor.
Hasil kinerja selalu
disampaikan dan ditanggapi
oleh para karyawan dalam
meeting bulanan.



2

Apakah tujuan penilaian kinerja
terdokumentasi dan
disosialisasikan secara memadai?



3

Apakah Anda mengetahui cara
perusahaan dalam menilai kinerja
Anda ?



4

Apakah perusahaan melaporkan
hasil kinerja secara periodik kepada
Anda ?



5

Apakah perusahaan meminta Anda
untuk menanggapi hasil laporan
kinerja Anda ?



karyawan pun berhak untuk
mengembangkan karir
mereka di perusahaan.
Hanya karyawan pada
tingkat grade tertentu yang
telah memenuhi
persyaratan yang dapat
mengikuti program
pengembangan karir ini.

IV. Kepuasan Kerja Karyawan

1

Apakah Anda memiliki motivasi
kerja yang tinggi ?

2

Apakah Anda memiliki kreativitas





Karyawan memiliki
motivasi kerja yang tinggi
karena setiap karyawan
memiliki kesadaran untuk
terus mengembangkan diri
Karyawan memiliki
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yang tinggi untuk berprestasi bagi
perusahaan ?

3

Apakah Anda puas dengan
pekerjaan yang Anda lakukan saat
ini ?



4

Apakah Anda merasa puas dengan
gaya kepemimpinan dari atasan
Anda ?



5

Apakah kondisi lingkungan kerja
yang ada nyaman bagi Anda ?



kreativitas yang rendah
dalam bekerja karena
beberapa karyawan merasa
kurang inovatif dan kurang
percaya diri dalam
menyampaikan gagasan
yang mereka pikirkan.
Karyawan merasa puas
dengan pekerjaan mereka,
dapat dilihat darihubungan
yang baik antar karyawan,
tingkat absensi rendah,
motivasi kerja tinggi, dan
lain sebagainya.
Karyawan merasa puas
dengan gaya kepemimpinan
atasan mereka karena selalu
mengutamakan komunikasi
dalam bekerja.
Kondisi lingkungan kerja di
perusahaan terasa nyaman
karena mengutamakan rasa
kekeluargaan.
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LAMPIRAN 3. DAFTAR TEMUAN DAN REKOMENDASI

No.
1.

Kondisi

Kriteria

Penyebab

Akibat

Rekomendasi

Peserta
pelatihan tidak
diberikan
bahan
pendukung
seperti buku
atau handout.
Peserta hanya
diwajibkan
membawa alat
tulis pribadi
dan laptop
masingmasing. Selain
itu, peserta
pelatihan juga
tidak diberikan
uang saku.

Perusahaan
harus
menyediaka
n fasilitas
yang
lengkap
serta dana
yang cukup
untuk
memenuhi
kebutuhan
pelatihan
dan
pengembang
an
karyawan.

Kurangnya
kesadaran dan
terbatasnya
anggaran dana
yang
disediakan
oleh
perusahaan
untuk
program
pelatihan dan
pengembanga
n karyawan.

1) Tanpa
adanya
bahan
pendukung
seperti
handout
atau buku
dapat
mengurangi
tingkat
pemahaman
peserta
pelatihan.
2) Tidak
tercapainya
tujuan
pelatihan
dan
pengemban
gan
karyawan
yang telah
direncanaka
n
perusahaan
sebelumnya.
3) Kelengkapan
fasilitas
juga dapat
mempengar
uhi minat
peserta
untuk
mengikuti
pelatihan
dan
pengemban
gan

Perusahaan
seharusnya dapat
menambah
anggaran dana
untuk program
pelatihan karyawan
agar dapat
memenuhi fasilitas
pendukung seperti
buku atau handout.
Dimana fasilitas
pendukung ini
berguna bagi
peserta untuk
menambah
pemahaman
mengenai materi
pelatihan sehingga
pelatihan dapat
berjalan secara
lebih efektif dan
efisien sesuai
dengan tujuan awal
yang ingin dicapai
oleh perusahaan.
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2.

3.

Program
pengembangan
karir hanya
berlaku untuk
karyawan yang
memenuhi
persyaratan.

Program
pengembang
an karir
harus
berlaku
sama untuk
semua
karyawan.

Program
perencanaan
dan
pengembanga
n karir hanya
dilakukan
sesuai dengan
kebutuhan
perusahaan
dan hanya bisa
diikuti oleh
karyawan
pada tingkat
grade tertentu
yang
memenuhi
persyaratan.

karyawan.
4) Karyawan
kurang
dapat
mengimple
mentasikan
ilmu yang
didapat
selama
pelatihan
dalam
praktek real
bekerja.
1) Karyawan
tidak dapat
mengaktuali
sasikan diri
lebih jauh
sesuai
dengan
bakat dan
minat yang
dimilikinya.
2) Terjadi
kesenjangan
antara
karyawan
yang satu
dengan yang
lainnya.

Tidak adanya
evaluasi atas
program
perencanaan
dan
pengembangan

Program
perencanaan
dan
pengembang
an karir
harus

Manajemen
bagian SDM
yang kurang
baik dan
pemberkasan
mengenai

1) Pihak
perusahaan
tidak
mengetahui
kekuatan
dan

Alangkah lebih
baik apabila
perusahaan tidak
membedakan setiap
karyawannya yang
akan mengikuti
program
pengembangan diri.
Karena setiap
individu
mempunyai hak
yang sama untuk
bisa
mengembangkan
dirinya, yang
tujuan akhirnya
juga untuk
memajukan dan
mengembangkan
perusahaan serta
dapat menekan
angka pemunduran
diri karyawan.

Seharusnya
dilakukan evaluasi
atas program
pengembangan
karir karyawan
sesuai dengan yang
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4.

karir secara
periodik.

dievaluasi
selama
minimal 1
tahun sekali.

Kreatifitas
karyawan
masih rendah
dalam
melakukan
pekerjaan
mereka.

Setiap
karyawan
harus
memiliki
kreatifitas
yang tinggi
agar dapat
berprestasi
bagi
perusahaan.

program
pengembanga
n karir belum
terekap
dengan baik.

Kurangnya
rasa percaya
diri karyawan
dalam
mengungkap
kan ide atau
gagasan baru
yang mereka
miliki karena
takut dikritik
atau gagal.

kelemahan
dari
program
tersebut
sehingga
tidak ada
peningkatan
yang
signifikan
yang
berkaitan
dengan
program
pengembang
an karir.
2) Pihak
perusahaan
tidak dapat
mengetahui
pendapat atau
umpan balik
dari
karyawan
atas program
pengembang
an karir yang
telah
dilaksanakan.
1) Dengan
kurangnya
kreatifitas
karyawan,
maka
pekerjaan
mereka akan
cenderung
datar atau
kurang
berkembang.
2) Karyawan
akan lebih
bergantung
dan hanya
mengikuti

telah direncanakan
oleh perusahaan
yaitu dilakukan
minimal 1 tahun
sekali. Hal ini
berguna untuk
mengetahui apa
saja kekurangan
yang ada selama
program ini
dilaksanakan dan
sebagai bahan
pertimbangan
untuk dilakukan
perbaikan di masa
yang akan datang.

Perusahaan
seharusnya lebih
mendorong
kreatifitas setiap
karyawan agar
lebih baik lagi dan
tidak merasa
minder atau takut
untuk
menyampaikan
setiap gagasan yang
berguna bagi
perusahaan. Hal ini
dapat dilakukan
dengan melakukan
brainstorming atau
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apapun
keputusan
dari atasan
mereka.

mengadakan
pelatihan yang
dapat
meningkatkan
kreatifitas
karyawan. Selain
itu, perusahaan
juga harus lebih
memperhatikan
keluhan-keluhan
yang disuarakan
oleh para karyawan
agar dapat menjadi
bahan evaluasi bagi
perusahaan
kedepannya.
Karena hal ini
sangat berpengaruh
terhadap kinerja
dan keefektifan
karyawan dalam
melaksanakan
tugasnya yang
dapat berdampak
bagi perkembangan
perusahaan.
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LAMPIRAN 4. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
“Audit Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Menilai Efektivitas dan
Efisiensi atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT Sahabat Inti Kurnia
Abadi (SIKAB)”
I. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
1. Apakah program pelatihan ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi
kebutuhan pelatihan karyawan ?
Jawaban :
Program pelatihan dan pengembangan karyawan ditetapkan berdasarkan
kebutuhan dan juga kemampuan karyawan.
2. Apa yang menjadi tujuan dari program pelatihan dan pengembangan
karyawan ? Dan apakah tujuan tersebut terdokumentasi ?
Jawaban :
Tujuannya adalah untuk meimplementasikan visi dan misi perusahaan agar
dapat tercapai secara maksimal.
3. Apakah pelatihan dan pengembangan karyawan diikuti oleh karyawan yang
memang membutuhkan pelatihan ?
Jawaban :
Ya, benar.
4. Apakah biaya pelatihan per orang karyawan dapat diukur ?
Jawaban :
Tidak, karena biaya pelatihan dihitung per pelatihan disesuaikan dengan
vendor pelatihan. Selain itu setiap pelatihan juga diikuti oleh jumlah
karyawan yang berbeda-beda.
5. Apakah biaya pelatihan yang dilaksanakan tidak melampaui anggaran yang
sudah ditetapkan ?
Jawaban :
Tidak. Ketika pelatihan melebihi budget atau anggaran maka pelatihan
tersebut akan dipending terlebih dahulu.
6. Apakah manfaat dari program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan
?
Jawaban :
Untuk pengembangan bisnis perusahaan, softskill dan hardskill karyawan.
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7. Program ini dilakukan dengan menggunakan jasa sertifikasi (eksternal
perusahaan) atau hanya dilakukan secara internal ?
Jawaban :
Menggunakan jasa sertfikasi maupun non sertifikasi dari eksternal
perusahaan.
8. Apakah setelah mengikuti pelatihan keterampilan dan kemampuan
berkomunikasi meningkat karyawan meningkat ?
Jawaban :
Ya karena kami selalu memantau timbal balik karyawan dari hasil evaluasi.

II. Perencanaan dan Pengembangan Karir
1. Apakah Bapak memahami bahwa setiap karyawan memiliki tingkat minat
yang berbeda dalam meningkatkan kariernya ?
Jawaban :
Ya, karena setiap karyawan memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
2. Apa yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengembangan karier
karyawan ?
Jawaban :
Dari Man Power Planning (MPP).
3. Apa setiap karyawan dapat mengikuti program tersebut ataukah hanya
karyawan tertentu ?
Jawaban :
Hanya karyawan di tingkat grade tertentu yang memenuhi persayaratan
yaitu masa kerja lebih dari 2 tahun, memiliki skill yang memadai, dan
berprestasi.
4. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam menyusun rencana dan program
pengembangan karier karyawannya ?
Jawaban :
Berdasarkan MPP dan kebutuhan atau kekosongan yang terjadi dalam
struktural perusahaan. Karyawan yang memenuhi persyaratan di profiling,
lalu dilakukan assessment dan kemudian dilakukan acting selama 6 bulan.
5. Apakah program ini dievaluasi secara periodik ?
Jawaban :
Belum karena di bagian SDM pemberkasannya masih belum terekap dengan
baik.
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6. Apakah hasil evaluasinya digunakan sebagai dasar perbaikan program
berikutnya ?
Jawaban :
Belum dilakukan evaluasi.
III. Penilaian Kinerja Karyawan
1. Apakah perusahaan mempunyai program penilaian kinerja untuk setiap
karyawannya?
Jawaban :
Ya ada setiap 1 bulan sekali.
2. Apakah tujuan dari penilaian kinerja karyawan ?
Jawaban :
Untuk mengukur tingkat keberhasilan karyawan dalam bekerja dan menjadi
dasar dalam pemberian bonus.
3. Siapa yang melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan?
Jawaban :
Dasar penilaiannya diatur oleh bagian SDM. Lalu penilaian dilakukan oleh
masing-masing manager yang kemudian hasilnya diserahkan ke bagian
SDM untuk dievaluasi dan direkap.
4. Apakah diadakan terlebih dahulu pelatihan bagi petugas penilai ?
Jawaban :
Tidak karena bagian SDM sudah memiliki dasar dan ilmu untuk melakukan
penilaian kinerja karyawan.
5. Apa standar penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja karyawan ?
Jawaban :
KPI (Key Performance Indicator)
6. Metode penilaian lebih menekankan pada kinerja atau sifat individu ?
Jawaban :
Pada kinerja karyawan.
7. Apakah hasil penilaian didokumentasikan dan disampaikan kepada
karyawan yang dinilai sebagai umpan balik ?
Jawaban :
Ya penilaian kinerja selalu disampaikan kembali pada karyawan baik secara
lisan melalui evaluasi bulanan atau tertulis dengan menempelkannya di
mading kantor.
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IV. Kepuasan Kerja Karyawan
1. Apakah perusahaan telah menetapkan indikator-indikator penting kepuasan
kerja karyawan ?
Jawaban :
Berdasarkan kuisioner yang diisi setiap 4 bulan sekali.
2. Bagaimana tingkat perputaran karyawan ?
Jawaban :
Rendah.
3. Bagaimana tingkat absensi karyawan ?
Jawaban :
Rendah. Absensi menggunakan aplikasi online.
4. Apakah produktivitas individu karyawan tinggi ?
Jawaban :
Produktivitas karyawan tinggi dilihat dari KPI masing-masing karyawan.
5. Bagaimana tingkat keluhan karyawan ?
Jawaban :
Lumayan banyak keluhan yang disuarakan oleh karyawan, kebanyakan
karena sering adanya pekerjaan di luar jam kerja.
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LAMPIRAN 5. SURAT IZIN PENELITIAN DARI UNIVERSITAS 17
AGUSTUS 1945 SURABAYA
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LAMPIRAN 6. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN
PENELITIAN DARI PERUSAHAAN
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LAMPIRAN 7. KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
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LAMPIRAN 8. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab V dan
VII
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LAMPIRAN 9. HASIL CEK PLAGIASI
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