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ABSTRACT 

Thekaim ofkthiskstudy wasktojdetermine thekeffectiveness andkefficiency ofkhumankresource 

managementnat PTnSahabat Inti Kurnia Abadi (SIKAB).  Thenmanagementnofnhuman 

resourcesmstudiedmincludes employeemtraining andmdevelopment, careermplanning and 

development, performancenassessment andnemployeenjobnsatisfaction. The researchjmethod 

usedjin thisjstudy isjdescriptivejqualitative.  Datajcollectionjtechniques injthis studyjare by 

conductingjinterviews, questionnaires andndocumentation.  Thejdatajanalysisjmethod injthis 

studynis anqualitativendescriptivenanalysisnmethod.  Datamanalysis wasmcarriedmoutmby 

describingnconditions, settingncriteria, findingncauses, andnconcludingnconsequences. The 

results showed that from the 4 audited human resource management programs, 3 programs 

which include employee training and development programs, performance assessment, and 

employee job satisfaction have been running effectively and efficiently, while 1 program, 

career planning and development, has not run effectively and efficiently.  Basednonnthe 

weaknessesnfound in thenmanagement ofnhumannresources innthencompany, thenauthor 

providesnseveral recommendationskdan alternativeskfor companykmanagement forkfuture 

improvements. 

Keywords: ManagementjAudit, HumanjResourcejManagement, Effectivenesskand Efficiency. 

 

ABSTRAK 

 

Tujuanidari penelitiannini adalahnuntukkmengetahuinefektivitasmdanmefisiensimatas 

pengelolaannsumbermdaya manusia padamPT Sahabat Inti Kurnia Abadi (SIKAB). 

Pengelolaanmsumbermdaya manusia yangmditeliti meliputi pelatihanmdanmpengembangan 

karyawan, perencanaanmdan pengembanganmkarir, penilaianmkinerja dan kepuasanmkerja 

karyawan. Metodeipenelitianiyang digunakan dalamipenelitian iniiadalah deskriptif kualitatif. 

Teknikipengumpulanidata padaipenelitian ini yaituidengan melakukan wawancara,  kuesioner 

danidokumentasi. Metodeianalisisidata pada penelitianiini adalah metodeianalisis deskriptif 

kualitatif. Analisandata dilakukan dengannmendiskripsikan kondisi, penempatannkriteria, 

menemukan penyebab, dannmenyimpulkannakibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

empat program pengelolaan sumberidaya manusia yangndiaudit, tiga program yang meliputi 

program pelatihanndannpengembangannkaryawan, penilaiannkinerja dan kepuasannkerja 

sudahjberjalan secaranefektif dannefisien sedangkan satu program yaitu perencanaanndan 

pengembangannkarir belum berjalan secaranefektif dannefisien. Berdasarkannkelemahan 
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yang ditemukanjpada pengelolaannsumber dayanmanusia di perusahaan, penulis memberikan 

beberapanrekomendasi untuknmanajemen perusahaaniguna perbaikanldi masa depan. 

Keywords: AuditlManajemen, PengelolaanjSumberjDaya Manusia, Efektivitasidan Efisiensi. 

 

PENDAHULUAN 

Dalam melaksanakannaktivitas, perusahaanitidakiakan terlepas darinperanan sumber 

dayanmanusia. Sumber dayanmanusia adalahmpilar penyanggamutama dan merupakan 

penggeraknrodanusaha dalamjmewujudkannvisi, misindan tujuanjperusahaan. SumberiDaya 

Manusia (SDM)mmemilikimfungsi pentingnkarena memengaruhinefektivitas dannefisiensi 

organisasi sertanmerupakan fungsimpokok organisasindalam melaksanakanmbisnis dan 

meningkatkanknilai perusahaan. Makandari itu, sumberjdaya manusiajyang berkualitasjwajib 

dikelolajdengan baiknguna meningkatkannproduktivitasjperusahaan agaridapatjmengungguli 

paranpesaingnya serta agarkterciptamkeseimbangan antarantuntutan danvkemajuan bisnis 

denganikebutuhan SDMiorganisasi. 

Pengelolaannsumber dayanmanusia juga dapatkmeningkatkankefektivitas danjefisiensi 

organisasi dalamnproses mencapaintujuannya. Efektivitasnsecaransingkat dijelaskannoleh 

Bayangkara (2016: 17) sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. Selanjutnya,nBayangkara (2016: 16) menjelaskan efisiensi sebagai ukuran proses 

yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Efektivitas 

dannefisiensi sebuah organisasinsangat tergantungnpada baikndan buruknyanpengembangan 

danlpengelolaannsumber dayakmanusia di dalamiorganisasiiitu sendiri.  

Auditnsumber dayanmanusianmerupakannpenilaian dan analisis yang komprehensif 

terhadap program-program sumber daya manusia dalam rangka memastikan apakah aktivitas 

tersebut telah berjalan secara ekonomis, efektif dankefisien dalamkmencapai tujuannyalserta 

memberikannrekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada 

aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program/aktivitas tersebut 

(Bayangkara, 2016). 

Padalpenelitian ini, auditlmanajemenldifokuskanlpada penilaianlprogram fungsilSDM di 

PT Sahabat IntikKurnia Abadi (SIKAB) yangkberkaitanndengan pengelolaannSDM yang 

meliputinpelatihan danmpengembangan karyawan, perencanaanndankpengembangannkarir, 

penilaiannkinerja, sertamkepuasan kerjankaryawan pada PT Sahabat IntikKurnia Abadi 

(SIKAB).  
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PT Sahabat IntilKurniajAbadi (SIKAB) adalahiperusahaan yangibergerak di bidangijasa 

konstruksildengan keunggulanidalam hal instalasingas medis. Ketatnyaipersainganidi dunia 

bisnisnmenuntut setiapnorganisasi termasuklPT SIKAB untuknlebih baik dalamlmengelola 

sumberldaya manusia. Keberhasilanlperusahaan dapatltercapai secara efektifldan efisiennjika 

perusahaankmemiliki sumber dayanmanusia yangjberkualitas. Penelitian iniidilakukan untuk 

menilaijseberapa efektifldan efisienjpengelolaan sumberldaya manusialyang dilakukanloleh 

PT SIKAB dalamnmembantu tercapainyantujuan perusahaan. Oleh karenanitu PT SIKAB 

memerlukannaudit manajemen untuknmengevaluasi efektivitasndan efisiensimperusahaan 

dalam proseslpengelolaan sumberjdaya manusia.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraiannlatar belakangnmasalah diiatas, maka rumusannmasalah dalamipenelitian 

ini adalahisebagai berikut : 

Bagaimanakefektivitas danlefisiensi ataslpengelolaanlsumber dayalmanusia padalPT Sahabat 

Inti KurnialAbadi (SIKAB) ? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Auditing 

MenurutnMulyadi (2016:8) auditnadalahmsuatu proses yang sistematik guna 

memperoleh serta mengevaluasi bukti dengan cara yang objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, yang bertujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan 

sebelumnya, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau 

dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan 

keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuanjuntukjmenentukanjapakah 

laporan keuanganjtersebut menyajikanjsecarajwajar, dalam semua haljyangjmaterial, posisi 

keuangan, dan hasiljusahajperusahaan atau organisasijtersebut. 

Audit Manajemen 

Menurut Bayangkara (2016 : 2), audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi 

dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen manajemen meliputi 

seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai 
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pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Sasaran dalam audit manajemen adalah 

kegiatan, aktivitas, program yang diidentifikasi masih memerlukan perbaikan. Ada tiga 

elemen pokok dalam sasaran audit: 

1. Kriteria 

Merupakanlstandar bagilsetiaplindividu/kelompokldi dalamlperusahaan. 

2. Penyebab 

Merupakanmtindakanmyang dilakukannoleh setiapmindividu/kelompokmdi dalam 

perusahaan. 

3. Akibat 

Merupakannperbandingannantaranpenyebabndengan kriteria. 

Audit Sumber Daya Manusia 

MenurutjBayangkara (2016: 106), auditjsumber dayajmanusia merupakan penilaian 

dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit 

SDM menekankankpenilaian atau evaluasi terhadap berbagai jenis aktivitas SDM yang ada 

pada perusahaan untuk memastikan apakah aktivitas-aktivitas tersebut sudah berjalan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya serta memberikan rekomendasi 

perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit 

untuk meningkatkan kinerja dari program/aktivitas tersebut.  

Efektivitas dan Efisiensi 

Menurut IBK Bayangkara (2016 : 17), secara singkat efektivitas dapat dipahami 

sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.  Apakah 

pelaksanaan suatu progam / aktivitas telah mencapai tujuannya?  Efektivitas merupakan 

ukuran dari output.  Hubungan antara ekonomisasi, efisiensi dan kewenangan berdasarkan 

konsep input-proses-output. 

Menurut IBK Bayangkara (2016:16), Efisiensi berhubungan dengan bagaimana 

perusahaan melakukan operasi, sehingga tercapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang 

dimiliki.  Efisiensi berhubungan dengan metode kerja (operasi).  Dalam hubungannya konsep 

input-proses-output, efisiensi adalah rasio antara output dan input.  Seberapa besar output 

yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input  yang dimiliki perusahaan. 
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PengelolaanlSumberlDaya Manusia 

Menurut Desseler (2015 : 3), pengelolaanjsumberjdayajmanusia adalah prosesjuntuk 

memperoleh, melatih,mmenilai, danmnmemberikanmnkompensasi kepada karyawan, 

memperhatikanjhubunganjkerja, kesehatan, keamananjdan masalahjkeadilan. 

1) Pelatihanjdan PengembanganjKaryawan  

Menurut Hamali (2016:62)nmenyatakannbahwa pelatihannbagi karyawannadalah sebuah 

proses mengajarkan ilmu, keahlian, dan pengetahuan tertentu serta sikap dengan tujuan 

agar karyawan semakin terasah dan terampil sehingga mampu menjalankan tanggung 

jawab dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan standar kerja yang ada. Sedangkan 

pengembangan merupakankproseskuntuk meningkatkann ilmu, pengetahuan dan 

keterampilan karyawan untuknmencapaintujuan yang efektifndannefisien.  

2) Perencanaanjdan PengembanganjKarir  

Pengembangannkarir merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh setiap pegawai atau 

organisasi guna memacu diri agar bekerja secara optimal dalam mengabdi dan 

meningkatkan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi organisasi baik profit atau pun non profit serta seluruh pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya (Busro, 2018). 

3) PenilaianjKinerja  

Simanjuntak yang dikutip dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:519)  menyatakan bahwa 

penilaian kinerja atau sering disebut evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses 

penilaian terhadap pelaksanaan tugas seseorang, sekelompok orang, unit-unit kerja 

dalam suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang 

diterapkan terlebih dahulu.  

4) KepuasanjKerja Karyawan  

Menurut Sinambela (2017:302)  mendefinisikan bahwa kepuasan kerja sebagai tingkat 

afeksi  positif seorang pekerja terhadap pekerjaan dan situasi pekerjaan, kepuasan kerja 

sering berkaitan dengan sikap pekerja atas pekerjaanya. kepuasan merujuk pada 

pengalaman kesenangan atau kesukaan yang dirasakan oleh seseorang ketika apa yang 

diinginkannya tercapai.  
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METODE PENELITIAN 

DesainlPenelitian 

Desainnpenelitianlininmenggunakan deskriptifnkualitatif yaitunpenelitian yangldilakukan 

dengan melakukankobservasinmendalamldengankpendekatannstudi kasusnauditnmanajemen 

pengelolaanlsumberldayalmanusialpadalPT SahabatlInti Kurnia Abadi (SIKAB).  

TempatidanlWaktulPenelitian 

Penelitianninijdilakukankdi “PT SahabatlInti Kurnia Abadil(SIKAB)”, KompleklIndustri 

dannPergudangannSafe N LockmBlokmAJ No. 5973, Jl.mLingkarmTimur KMn5 RWn5, 

Pucanganom, RangkahnKidul, KabupatennSidoarjo. Penelitiannini dilaksanakankmulai bulan 

April – Juni 2021. 

JenisidanlSumberlData 

Jenisndatanyangndigunakanldalamnpenelitianninilmerupakanndatankualitatif. Datankualitatif 

adalahndatakyangltidakndapatjdiukurldalamlskalalnumerik. Sedangkanjdatalyangndigunakan 

penulisjdalamnpenelitiannininbersumberndari : 

1. Datajprimer, yaitujsumberndatanpenelitianljyang diperolehnsecara langsungndarinsumber 

asli.  

2. Datajsekunder, yaituksumberldatalpenelitianlyang diperolehlpeneliti secaraltidak langsung 

melaluilmedialperantara (diperolehldan dicatatloleh pihakllain).  

TekniklPengumpulanjData 

Tekniklpengumpulanldatalyang digunakanldalamlpenelitianlinilterdirilataslsebagailberikut : 

1. Surveikpendahuluan : Dilakukanndengannmendatanginperusahaannyangnakanndijadikan 

objeknpenelitiannyangndimaksud. 

2. Studinkepustakaan : Dengannmengumpulkanndanjmempelajarinliterature-literaturenyang 

berhubunganldengannmasalahlyangndibahas. 

3. Studinlapangan : Dilakukanndenganncaranwawancara, membagikannkuesioner, serta 

mengumpulkanndokumentasi yangkterdapatldalamlperusahaan. 
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DefinisilVariabel 

Auditnmanajemen atas pengelolaan sumberndayanmanusianmerupakan evaluasindan 

analisis secaramkeseluruhannterhadapnkebijakan ataunprogram pengelolaannsumberndaya 

manusiamyangmmeliputi pelatihanmdanmpengembangan karyawan,mperencanaanmdan 

pengembanganlkarir, penilaianjkinerja dan kepuasanjkerja karyawanjdalam suatujperusahaan 

denganltujuan menilailefektivitasldanlefisiensilprogramlpengelolaanlSDM sertalmemberikan 

rekomendasijperbaikanlyangldiperlukan ataslmasalahldalam pelaksanaankkebijakanltersebut. 

Efisiensilberhubungankdengan bagaimanalsuatu perusahaanlmelakukanloperasi, sehingga 

tercapainoptimalisasindalam penggunaanlsumberndayanyangndimiliki. Efisiensinadalah rasio 

antaraloutputldanlinput. Sedangkanlefektivitas yaitulukuran dariloutput yangldapatldipahami 

sebagailtingkatjkeberhasilanlperusahaanjdalamkmencapaiktujuannya.  

DefinisijOperasional 

Auditjsumberndaya manusiajadalah penilaianjdanjanalisisjyangjkomprehensifnterhadap 

program-programnsumberjdayanmanusia. Audit atasnpengelolaannsumber dayanmanusia 

menekankannpenilaiannterhadapnberbagai programnyang terjadindalamnperusahaannyang 

berhubunganjdenganlpengelolaan SDM yakni meliputi programlpelatihanldanlpengembangan 

karyawan, perencanaanndannpengembangannkarir, penilaiannkinerja dan kepuasanmkerja 

karyawannuntuknmemastikan apakahnprogram tersebutntelahnberjalannsecaranefektifndan 

efisien. Disampingmitu jugammemberikanmrekomendasinatasmkelemahan-kelemahanmyang 

ditemukanjuntukjdijadikan bahanjpertimbangan bagijperusahaankmelakukankperbaikanjguna 

meningkatkannkinerjandari programntersebut. 

ProsesjPengolahanjData 

1. MenetapkanlkriterialberdasarkanlUU No.l13lTahunl2003 danlperaturanlperusahaan. 

2. Mendeskripsikanjkondisilyangladaldalamlperusahaanjsaatjmelakukankpenelitian. 

3. Menemukankpenyebabjatasjbeberapajtemuanjyangjterjadi. 

4. Menyimpulkansakibatjdarijkelemahan-kelemahannyangndialaminperusahaan. 
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HASILjPENELITIANjDANjPEMBAHASAN 

GambaranjUmumlObjekjPenelitian 

Perusahaanjyangjmenjadilobjeklpenelitianldalam penelitianlini adalah PT SahabatjInti 

KurnianAbadi (SIKAB) yangnbergerakndalam bidangnjasa konstruksindengan keunggulan 

dalam haljInstalasijGasjMedis. Awalkberdirinya perusahaankini padaktanggalk24 September 

2013kdenganlbadan usahalberbentuk commanditairelvenootschap (CV). Lalu padantanggal 

18 Aprilk2019 berubahlmenjadilPerseroan Terbatas (PT) berdasarkanlAkta PendirianlNotaris 

No. 03 yangldibuat olehlYani Haryani, S.H.,M.K.n di Sidoarjo.  

HasiljTemuan 

Berdasarkannhasilnpenelitiannyang dilakukannoleh penulis, beberapantemuannauditmatas 

pengelolaanjsumber dayajmanusia (pelatihanjdan pengembanganjkaryawan, perencanaanjdan 

pengembanganjkarir, penilaianjkinerja dan kepuasanjkerjajkaryawan) padajPT SahabatkInti 

KurniakAbadi (SIKAB), yaitujsebagaijberikut : 

A. PelatihanjdanjPengembanganjKaryawan 

1) Kondisi 

Pesertalpelatihanltidak diberikanlbahan pendukunglsepertilbukulatau handout. Peserta 

hanyajdiwajibkanjmembawa alatntulis pribadindan laptopjmasing-masing. Selainlitu, 

pesertalpelatihanljuga tidakldiberikanluang saku. 

2) Kriteria 

1. Undang-UndangnNo.13nTahun 2003ntentangmKetenagakerjaannBabnV, yang 

meliputijpasal 9, 10, 11, 12jdan 15. 

2. Perusahaannharus menyediakannfasilitas yangnlengkap sertandananyangncukup 

untukjmemenuhijkebutuhanjpelatihanjdan pengembanganjkaryawan. 

3) Penyebab 

Kurangnya kesadaran dan terbatasnya anggaran dana yang disediakan oleh 

perusahaanjuntukjprogramjpelatihankdan pengembanganjkaryawan. 

4) Akibat 

1. Tanpanadanyanbahan pendukungjseperti handoutjatau bukujdapatjmengurangi 

tingkatjpemahamanjpesertajpelatihan. 

2. Tidakntercapainyantujuan pelatihanndan pengembangannkaryawannyangntelah 

direncanakantperusahaanjsebelumnya. 
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3. Kelengkapanjfasilitas jugakdapat mempengaruhinminatnpeserta untukkmengikuti 

pelatihan dan pengembangan karyawan. 

4. Karyawanmkurang dapatnmengimplementasikanmilmumyang didapatmselama 

pelatihanjdalam praktekjrealjbekerja. 

 

 

B. PerencanaanlDanlPengembanganlKarir 

Temuan 1 

1) Kondisi 

Programnpengembanganmkarir hanyanberlaku untukmkaryawan yangnmemenuhi 

persyaratan. 

2) Kriteria 

1. Undang-UndangmNo.13 Tahunn2003 tentangnKetenagakerjaannBabkVII, yang 

meliputijpasalj39-41. 

2. Programjpengembanganjkarir harusjberlaku samajuntukjsemuajkaryawan. 

3) Penyebab 

Programnperencanaanndannpengembangan karir hanyandilakukannsesuaindengan 

kebutuhannperusahaanndan hanyanbisa diikutinoleh karyawannpadajtingkatkgrade 

tertentujyang memenuhijpersyaratan. 

4) Akibat 

1. Karyawanjtidak dapatlmengaktualisasikanjdiri lebih jauhlsesuai dengannbakatjdan 

minat yangjdimilikinya. 

2. Terjadijkesenjangannantara karyawannyang satujdengan yangjlainnya. 

Temuan 2 

1) Kondisi 

Tidaknadanyajevaluasinatas programnperencanaanndan pengembangannkarirksecara 

periodik. 

2) Kriteria 

Programlperencanaanjdan pengembanganjkarir harusjdievaluasi selamanminimaln1 

tahun sekali. 

3) Penyebab 

ManajemennbagiannSDM yang kurangnbaik dannpemberkasan mengenainprogram 

pengembanganjkarir belumlterekapldenganibaik. 
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4) Akibat 

1. Pihakmperusahaanmtidak mengetahuimkekuatanndan kelemahanndarinprogram 

tersebutnsehingga tidakjadajpeningkatan yangjsignifikannyang berkaitanndengan 

programjpengembanganjkarir. 

2. Pihaknperusahaanmtidakmdapat mengetahuimpendapat ataunumpan balikndari 

karyawanjatas programkpengembangankkarir yangktelahkdilaksanakan. 

C. KepuasanjKerjajKaryawan 

1) Kondisi 

Kreatifitasjkaryawanjmasih rendahjdalamjmelakukanjpekerjaan mereka. 

2) Kriteria 

Setiap karyawan harus memiliki kreatifitas yang tinggi agar dapat berprestasi bagi 

perusahaan. 

3) Penyebab 

Kurangnya rasa percaya diri karyawan dalam mengungkapkan ide atau gagasan baru 

yang mereka miliki karena takut dikritik atau gagal. 

4) Akibat 

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. 

Pembahasan 

Setelahndilakukanmaudit, makamdapatmdiketahui hasilmpenelitianmmengenaimaudit 

manajemennsumber dayanmanusia pada PTnSahabatnInti Kurnia Abadik(SIKAB) diuraikan 

sebagaijberikut : 

1. Pelatihan danjPengembanganjKaryawan 

Programnpelatihan danjpengembangannkaryawan di PTnSahabat IntinKurnianAbadi 

(SIKAB) sudahnberjalanksecarakefektif dankefisien. Dikatakan efektif karena program 

pelatihan dan pengembangan karyawan yang telah dilaksanakan oleh PT SIKAB berhasil 

mewujudkan tujuan dibuatnya program ini sejak awal yaitu untuk mengimplementasikan 

visi, misi dan tujuan perusahaan agar dapat tercapai secara maksimal. Dan dikatakan 

efisien karena input yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa dana untuk pelatihan telah 

sesuai dengan output yang dihasilkan oleh karyawan yang mengikuti pelatihan yaitu 
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kualitas kerja, loyalitas dan keterampilan karyawan meningkat yang berpengaruh pada 

etos kerja mereka dalam bekerja. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan 

karyawan ini berjalan efisien karena dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

karyawan sehingga meminimalisir terjadinya pemborosan dana. 

Pesertanpelatihanjjuga aktif danjdapatjmengimplementasikannhasil pelatihanndalam 

prakteknrealnbekerja. Namunjmasih terdapat hal-hal yangjperlu ditingkatkanjlagijseperti 

penyediaannfasilitas berupanbuku ataunhandout sertanuang sakunbagi pesertanpelatihan. 

Karenanhal tersebutndapat meningkatkannpemahamannpesertamterhadapnmateri yang 

disampaikanjdan jugajdapatjmeningkatkan minatjkaryawan untukjmengikutijpelatihan. 

2. PerencanaanldanlPengembanganlKarir 

Program perencanaanndanjpengembangannkarir di PTnSahabat IntinKurnianAbadi 

(SIKAB) belumjberjalannsecara efektifjdankefisien. Dikatakan belumkefektif dankefisien 

karena didasari dari belum tercapainya tujuan program pengembangan karir yang telah 

dibuat diawal, karyawan merasa kebutuhan mereka akan kesempatan berkarir di PT 

SIKAB masih belum terealisasikan dengan maksimal. Karena program ini tidak berlaku 

sama bagi semua karyawan, seperti karyawan dari jabatan supervisor yang belum bisa 

untuk naik pangkat ke jabatan manajer karena keterbatasan pihak perusahaan dalam 

melakukan assessment.  

Programjpengembanganjkarir di PT SIKAB dilakukan saat terjadi kekosongan jabatan 

atau adajstrukturaljbarujyang akanjdibuat. Programjini hanyajbisa diikutijolehjkaryawan 

padajtingkat gradejtertentu yangjtelah memenuhijpersyaratan yaitujmasa kerjajlebih dari 

2 tahun, memilikijskill yangjmemadai, danjberprestasi. Programjpengembanganjkarirjini 

juga tidak dievaluasi secara periodik karena belumjterekapnyajpemberkasanndokumen 

dengannbaik oleh pihak SDM. Hal iniimengakibatkaniperusahaanitidak dapatimengetahui 

kekuranganjyang adajsehingga tidakjadanya peningkatanjyang signifikanjatas program 

pengembanganjkarirjkaryawan.  

3. PenilaiankKinerjajKaryawan 

Penilaianfkinerjafkaryawan di PTlSIKAB sudahldilakukan secaralefektifldanlefisien. 

Dikatakan sudah efektif karena tujuanndarinpenilaiannkinerjankaryawan telah tercapai. 

Tingkat keberhasilan karyawan dalam bekerja setiap bulannya dapat terukur dengan 

menggunakan Key Performance Indicator (KPI) dan menjadi dasar bagi pihak 

manajemen dalam memberikan bonus bagi karyawan yang berprestasi. Dikatakan efisien 

karena target kerja yang dibuat oleh pihak manajemen bagi setiap karyawan telah 

terpenuhi atau sesuai dengan realisasi kerja para karyawan.  
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Penilaianmkinerja dilakukanmolehmmanajer masing-masingmdepartemenmkemudian 

diserahkan ke bagian SDM untuk direkap dan dievaluasi. Standarnpenilaiannyang 

digunakannadalah KeyjPerformancejIndicator (KPI) yang disusunjoleh HRDjperusahaan. 

Penilaiannberupa kedisiplinan, kinerjan(performance), hasilnkerja, dankkreativitas. 

Penilaiannkinerja karyawannini dilakukannsetiapnbulan. Hasilndari penilaiannkinerja ini 

didokumentasikanndanndisampaikan secaranlisan saatnevaluasi bulanannmaupunktertulis 

(ditempel pada madding kantor). Sehinggandari sini, karyawanndapat mengetahuinhasil 

darijkinerjanya danjdapat digunakanlsebagai bahanjperbaikan danjpacuan motivasiluntuk 

meningkatkanjkinerjajmerekankedepannya. 

4. KepuasanjKerjajKaryawan 

Penilaiannatas kepuasannkerjajpada PT SahabatjInti KurniajAbadi (SIKAB)jsudah 

berjalanjsecarajefektifjdanjefisien. Dikatakan efektif karena perusahaan telah mampu 

memenuhi ekspektasi atau tingkat kepuasan mayoritas karyawan.  Dan dikatakan efisien 

karena semua indikator kepuasan kerja karyawan seperti fasilitas, gaji, kompensasi, dan 

lain sebagainya yang telah diusahakan perusahaan agar dapat terpenuhi dengan baik pada 

kenyataannya sangat berpengaruh besar pada tingkat loyalitas, motivasi dan prestasi kerja 

karyawan yang semakin tinggi pula. Atau dengan kata lain perusahaan telah mampu 

memenuhi hak-hak karyawannya dan para karyawan pun telah mampu melaksanakan 

kewajiban mereka dengan baik. 

Hubunganjantarajpimpinan, manajemen, danjkaryawan di PT SIKABjterjalinjdengan 

baik. Hubungankyangkbaik inikdapat dilihatkdari perputaranjkaryawanjyangjrendah, 

karyawannselalu masukjkerja sesuaijdengan jadwaljserta jamjkerjajyang adajdanjsecara 

keseluruhan, setiapnkaryawannmempunyai motivasinyang tingginuntuknmenyelesaikan 

pekerjaannyangnada. Namun, masihnterdapat kekurangannyang perlundiperbaikinyaitu 

tingkatnkreatifitas karyawannyang masihnrendah dannjuga masihnditemukannbanyak 

keluhanjkaryawanjterutama mengenaijpekerjaanjtambahan dijluar jamjkerja.  

Rekomendasi 

1. Perusahaannseharusnya tetapnmemberikan fasilitasnpelatihannyang lengkapndenganjcara 

memberikan handout dalam bentuk softfile kepada para peserta pelatihan guna menambah 

tingkatnpemahaman pesertajmengenai materinpelatihanjsehingga pelatihanjdapatjberjalan 

secaramlebih efektifndannefisien sesuaindengan tujuannawal yangninginndicapai oleh 

perusahaan. 
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2. Alangkahnlebih baiknapabila perusahaanntidak membedakanjsetiap karyawannyanyang 

akan mengikutimprogram pengembanganmdiri yaitunseperti karyawanndarinjabatan 

supervisornuntuk naikjpangkat keljabatanlmanajer. Karenansetiap individunmempunyai 

haknyang samanuntuk bisanmengembangkanndirinya, yang tujuannakhirnyanjuganuntuk 

memajukan dan mengembangkan perusahaan serta dapat menekan angka pemunduran 

dirijkaryawanjkarena merasakanjketidakadilanjdan lain sebagainya. 

3. Seharusnyamdilakukanmevaluasi atasnprogramnpengembanganmkarirmkaryawan sesuai 

dengan yang telahjdirencanakanjolehjperusahaan yaitu dilakukan minimal 1 tahun sekali. 

Hal ini bergunanuntuknmengetahui apansajankekurangan yangjada selamanprogramjini 

dilaksanakan dannsebagainbahannpertimbangan untukjdilakukanjperbaikan dijmasajyang 

akan datang. 

4. Perusahaannseharusnya lebihnmendorong kreatifitasnsetiapjkaryawan agarjlebihjbaik lagi 

dan tidak merasanminder atauntakut untuknmenyampaikannsetiap gagasannyangjberguna 

bagimperusahaan. Halmini dapatmdilakukanmdengan melakukannmbrainstormingmatau 

mengikutsertakan karyawan dalam  pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan 

kreatifitasnmereka. Selainnitu, perusahaannjuganharus lebihnmemperhatikannkeluhan-

keluhan yangndisuarakannoleh parankaryawannagar dapatnmenjadinbahannevaluasi bagi 

perusahaan kedepannya. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan 

keefektifan karyawan dalam melaksanakan tugasnya yang dapat berdampak bagi 

perkembangan perusahaan. 

KESIMPULANjDANjSARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkanmhasilmpenelitian danmpembahasan yangmtelahmdikemukakan padanbab 

sebelumnya, makankesimpulan darinpenelitian ininadalah bahwanpengelolaannsumberndaya 

manusiandi PT SahabatjInti KurnianAbadi (SIKAB) yangnmeliputinprogramnpelatihanndan 

pengembanganjkaryawan, penilaianjkinerja danjkepuasanjkerja sudahjberjalan secarajefektif 

dannefisien meskipunnada beberapa halnyang masihnperlu ditingkatkannataundiperbaiki oleh 

pihakjmanajemenjperusahaan.  

Sedangkannuntuk programnperencanaan danjpengembanganjkarir masihkbelumjberjalan 

secaranefektif dannefisienndikarenakan programnini hanyajbisajdiikuti olehjkaryawanjpada 

tingkat gradentertentu yangntelah memenuhinpersyaratannyaitu masa kerja lebih dari 2 tahun, 

memiliki skill yang memadai, dan berprestasi. Program pengembangannkarir ininjugantidak 
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dievaluasinsecarajperiodik karenajbelum terekapnyajpemberkasan dokumen dengan baik oleh 

pihakjSDM. 

Saran 

Berdasarkannhasilnpembahasan dannkesimpulan yangndiperoleh, penelitinmemberikan 

saran bagi perusahaan untukndapat melakukannauditnmanajemennsecara berkalanuntuk 

mendeteksijkelemahan danjmemperbaikijkelemahan yang ditemukan dengan segera. Dan dari 

penelitianjini menghasilkanjbeberapajrekomendasi yangjdiharapkan dapatjdiimplementasikan 

olehjperusahaanjguna memperbaikinpengelolaanjsumber dayajmanusia di dalamnperusahaan. 
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