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ABSTRACT 
This study aims to assess the effectiveness of training and development 

as well as employee welfare where suggestions and recommendations will be 

given from the findings contained in PT. Berlian Indonesia Terminal Services 

(BJTI) Surabaya. The data collection technique in this research is by 

conducting a preliminary survey, literature study and field study (interviews, 

questionnaires and documentation). The data analysis method used in this 

study is a qualitative descriptive analysis method. Data analysis by setting 

criteria, describing conditions, finding causes and summarizing effects. Based 

on the results of the study, it can be seen that the existing employee training 

and development program at PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) 

Surabaya has been running effectively as well as employee welfare which has 

been running effectively and is in accordance with company regulations and 

government regulations. 

 

Keywords: Management Audit, Human Resources Audit, Employee 

Training and Development, Employee wefaree, Effectiveness 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas atas pelatihan dan 

pengembangan serta kesejahteraan karyawan dimana akan diberikan saran dan 

rekomendasi dari temuan yang terdapat pada PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia (BJTI) Surabaya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 

dengan melakukannya survey pendahuluan, studi kepustakaan dan studi 

lapangan (wawancara, kuesioner dan dokumentasi). Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. 

Analisa data dengan melakukan menetapkan kriteria, mendeskripsikan kondisi, 

menemukan penyebab dan menyimplkan akibat. Berdasarkan hasil penelitian 



47 

JEA 17 

JURNAL EKONOMI AKUNTANSI , Hal 1-16 Volume 4. Nomor 2. Agustus 2021  

 

dapat diketahui bahwa program pelatihan dan  pengembangan karyawan yang 

ada pada PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) Surabaya sudah berjalan 

secara efektif begitu juga dengan kesejahteraan karyawan yang sudah berjalan 

secara efektif dan sudah sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan 

pemerintah.  

 

Kata kunci: Audit Manajemen, Audit Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan 

Pengembangan Karyawan, Kesejahteraan Karyawan, Efektivitas 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Pengelolaan pada karyawan sangat perlu adanya terutama dalam 

pemberian pelatihan dan pengembangan karyawan dimana setiap karyawan 

harus memiliki kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan tanggung jawab 

yang akan diberikan oleh perusahaan sehingga untuk mencapai hasil yang 

diinginkan harus diadakannya pelatihan dan pengembangan sesuai dengan 

divisinya masing-masing. Pelatihann dann Pengembangann merupakann upayaa 

atau programm untukk meningkatkann prestasii manajemenn padaa masaa 

sekaranga atauu dii masaa yangg akann datangg dengann memberikann 

pengetahuann dann pengalamann baruu, merubah sikap, atau meningkatkan 

keterampilan dan kualitass sumber daya manusias. Manfaat Pelatihan dan 

Pengembangan Menurut WIDODO (2015:84), mengemukakann bahwaa 

tujuann pelatihann yangh dilakukann olehh perusahaann adalahh untukk 

meningkatkann produktivitass,meningkatkann kualitas, mendukungg 

perencanaana SDM, meningkatkann morall karyawan, memberikann 

kompensasii yangg diberikanm tidaks secaraa langsung, meningkatkan 

kesehatann dana keselamatann kerjaa padaa karyawan, mencegaha kadaluarsaa 
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kemampuana dana pengetahuana personel, meningkatkana perkembangana 

kemampuanr dang keahliann personel.  

Tidak hanya pelatihan dan pengembangan saja tetapi kesejahteraan 

karyawan juga perlu dipertimbangkan dan diperhatikan oleh perusahaan, 

Kesejahteraann  merupakann  suatuu  bentukk  usahaa  yangg seringg  

digunakann  olehh perusahaann  dalamm rangkaa  meningkatkann  semangatt  

dann loyalitass kerjaa  karyawan. Pelayanann programm kesejahteraann  

merupakann rangkaiann  pemberiann  tunjangann  dann fasilitass dalamm   

bentuk-bentukk   tertentui   kepadaa   karyawann diluarr gaji, biasanyaa berupaa 

transportasi, uanga lembur, cuti, kantin, asuransi, jamsostekk dana sebagainya. 

Pelayanana programa kesejahteraana karyawann tersebutd dimaksudkand 

untukd memberikand keseimbangans dalams memperolehd keamanana daria 

segia fisikk dann psikiss bagi keluarganyaa sertaa  menciptakann  ketenangann 

dalamm bekerja, semangatt  kerjaa yangg tinggi,  dedikasi,  disiplin, dan sikapd 

loyalitasd karyawans terhadapd perusahaan. Mengenais kesejahteraans 

karyawan, MALAYU S.P HASIBUAN (2016:185) berpendapat : 

Kesejahteraans karyawans adalahs balasa jasaa pelengkapa (material dan 

nonmaterial) yanga diberikana kepadaa karyawana berdasarkana  

kebijaksanaana organisasia atauu perusahaan.     

Namun masih banyak perusahaan yang kurang mementingkan tentang 

pelatihan, pengembangan serta kesejahteraan karyawannya dikarenakan terlalu 

fokus pada tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan. Padahal 

pelatihan, pengembangan serta kesejahteraan karyawan tersebut juga akan 
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mempengaruhi tujuan perusahaan. PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) 

adalah perusahaan jasa yang menangani tentang kepelabuhanan yang 

didalamnya terdapat kegiatana bongkara muatm petii kemass domestiks dis 

Terminals Berlians Tanjungg Perakk Surabaya, dan pelayanan gudang 

konsolidasi impor dari jasa layanan plug untuk reefer container. PT BJTI inia 

dikukuhkana sebagaia Badana Usahaa Pelabuhana (BUP) oleha Menteria 

Perhubungana melaluia Keputusana Menteria Perhubungann RI Nomor : 

KP.410n Tahunn 2010s padaa tanggala 27a Septembera 2010a dikarenakana 

PT.BJTIa telaha bertransformasia menjadia salaha satua perusahaana jasaa 

kepelabuhanana yanga andala dana terpercaya.  

Berdasarkans uraians diatas, penulisa tertarika untuka melakukana 

penelitiana audita manajemena sumbera dayaa manusiaa dia PT. BJTI. Hala inia 

diharapkana dapata membantua perusahaana untuka mengetahuia efektivitasa 

pelatihan, pengembangana dana kesejahteraana yanga adaa padaa perusahaana 

PT. BJTIa apakaha sudaha berjalana baika ataua beluma melaluia penelitiana 

berjudula “ Peranana Audita Manajemena Sumbera Dayaa Manusiaa 

untuka Menilaia Efektivitasa atasa Pelatihan, Pengembangana dana 

Kesejahteraana Karyawana padaa PT. Berliana Jasaa Terminala 

Indonesiaa (BJTI)a Surabaya”.  

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkana latara belakanga masalaha yanga ada, makaa rumusana 

masalaha dalama penelitiana inia adalaha Bagaimanaa efektivitasa pelatihan, 

pengembangana dana kesejahteraana karyawana padaa PT. BJTI ?  
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KAJIAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

Auditing  

Menuruta Sukrisnoa Agoesa (2018:4), Auditinga merupakana suatua  

pemeriksaana yanga dilakukana secaraa kritisa dana sistematisa oleha pihaka 

yanga independen, terhadapa laporana keuangana perusahaana yanga telaha 

disusuna oleha manajemena sertaa catatana pembukuana dana bukti-buktia 

pendukunga lainnya, dengana tujuana agara dapata memberikana pendapata 

kewajarana mengenaia laporana keuangana perusahaana tersebut. 

Audit Manajemen  

Menuruta Bayangkaraa (2019:2), audita manajemena adalaha evaluasia 

terhadapa efisiensia dana efektivitasa operasia perusahaan. Dalama konteksa 

audita manajemen, manajemena meliputia seluruha operasia internala 

perusahaana yanga harusa dipertanggungjawabkana kepadaa berbagaia pihaka 

yanga memilikia kebutuhana dana wewenanga yanga lebiha tinggi. Dengana 

demikiana dapata disimpulkana bahwaa audita manajemena adalaha evaluasia 

terhadapa efisiensia dana efektivitasa objeka yanga akana diperiksaa dalama 

perusahaana untuka kemudiana memberikana laporana atasa laporana 

keuangana dana rekomendasia kepadaa manjemena dana pihakAyangA 

berwenang. 

Audit Sumber Daya Manusia  

PengertianA AuditA SumberA DayaA ManusiaA menurutA HardjonoA 

danA DeaA H.B. (2016) adalahA dimaksudA untukA mencariA danA 

menemukanA kecuranganA atauA kesalahan, kemudianA berkembangA 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-manajemen-dalam-organisasi-terlengkap/
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menjadiA pemeriksaanA laporanA keuanganA untukA memberikanA 

pendapatA atasA kebenaranA penyajianA laporanA keuanganA perusahaanA 

danA jugaA menjadiA salahA satuA faktorA dalamA pengambilanA 

keputusanA dalamA suatuA perusahaan. 

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan 

PelatihanA merupakanA prosesA untukA membentukA danA membekaliA 

karyawanA denganA menambahA keahlian, kemampuanA dalamA bekerja, 

pengetahuana dan aperilakua karyawan. Artinyaa pelatihana akana membentuka 

perilakua karyawana yanga sesuaia dengana yanga diharapkana perusahaana 

sertaa sesuaia dengana tujuana perusahaan, misalnyaa sesuaia dengana budayaa 

perusahaan. Kemudiana akana membekalia karyawana dengana berbagaia 

pengetahuan, kemampuana dana keahliana yanga telaha disesuaikana dengana 

bidanga pekerjaannyaa  (Kasmir, 2018;126).  

Pengembangana karyawana adalaha prosess untuks menyegarkan, 

mengembangkans dans meningkatkan, skemampan, sketerampilan, sbakat, sminat 

dans perilakus karyawans padas setiaps perusahaan. (Kasmir, 2018;140). 

Kesejahteraan Karyawan  

Menuruts Malayus S.P Hasibuan (2016:185) Kesejahteraans karyawans 

adalahs balass jasas pelengkaps (material dan nonmaterial) yangs diberikans 

kepadas karyawans berdasarkans kebijaksanaans dans peraturans organisasis 

ataus perusahaan. 

Efektivitas  

Menuruts Mardiasmos (2017: 134) Efektivitass adalahs ukurans berhasils 
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tidaknyas pencapaians tujuans suatus perusahaans ataus organisasis mencapais 

tujuannya. Apabilas suatus organisasis mencapais tujuannyas makas 

organisasis tersebuts telahs berjalans secaras efektif. Indikators efektivitass 

menggambarkans jangkauans akibats dans dampaks (outcome)s daris keluarans 

(Output)s programs dalams mencapais tujuans program. Semakins besars 

kontribusis outputs yangs dihasilkans terhadaps pencapaians tujuans ataus 

sasarans yangs ditentukans olehs perusahaan, makas semakins efektifs prosess 

kerjas suatus units perusahaans ataus organisasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian  

Desains penelitians yangs digunakans dalams penelitians inis adalahs 

penelitians deskriptifs kualitatifs dengans menggunakans pendekatans studys 

kasus, yaitus mengenais peranans audits manajemens sumbers dayas manusias 

untuks menilais efektivitass atass pelatihan, pengembangans dans kesejahteraans 

karyawans dis PTs Berlians Jasas Terminals Indonesias (BJTI). Informasis yangs 

digalis yaitus melaluis observasis padass perusahaan, membagikans kuesioners 

kepadas karyawans perusahaans sertas melakukans wawancaras kepadas Manajer 

SDMs ataus HRDs perusahaans yangs bersangkutan. 

Lokasi dan Waktu  

Penelitians inis dilakukans dis PTs Berlians Jasas Terminals Indonesias 

(BJTI)s yangs beralamats dis Jalans Peraks Barats No. 379, sSurabaya. Penelitians 

inis dimulais padas bulans Aprils – Junis 2021. 

Jenis dan Sumber Data  
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Jeniss datas yangs digunakans dalams penelitians inis yaitus menggunakans 

jeniss datas kualitatifs yangs merupakans datas  nonangkas melainkans berupas 

uraians ataus pernyataan. Sumbers datas yangs digunakans dalams penelitians inis 

adalahs sumbers datas primers dans sekunder. 

Teknik Pengumpulan Data 

Tekniks pengumpulans datas yangs digunakans dalams penelitians inis 

adalahs: 1. Surveis Pendahuluan, 2. Studis Kepustakaan, dans 3. Studis Lapangan. 

Definisi Variabel dan Definisi Operasional  

Audits Manajemens Sumbers Dayas Manusias atass Pelatihans 

Pengembangans dans Kesejahteraans Karyawans merupakans evaluasis 

terhadaps programs Pengelolaans Karyawans terutamas mengenais Pelatihans 

dans Pengembangans Karyawans dans jugas pemberians Kesejahteraans 

Karyawan.  

Metode Analisis Data  

Teknika analisiss datas yangs digunakans dalams penelitians inis adalahs 

menggunakans metodes analisiss deskriptifs kualitatif, langkah-langkahs yangs 

digunakans dalams analisiss datas inis adalahs sebagais berikut :  

1. Menetapkans Kriterias (Criteria)  

2. Mendeskripsikans Kondisis (Condifion)  

3. Menemukans Penyebabs (Causes)  

4. Menyimpulkans Akibats (Effects)  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil Penelitian  
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1. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan  

Pelatihan dan pengembangan karyawan diberikan kepada seluruh karyawan 

pada setiap departemen dimana pelatihan dan pengembangan ini dilakukan 

setiap bulannya dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu 

atau departemen serta disesuaikan dengan talent mapping yang dibuat oleh 

departemen SDM setiap tahunnya. Dengan menggunakan metode yaitu : a. 

In house training, b. Virtual Training  dan c. Resource Sharing. Pelatihan dan 

pengembangan karyawan ini menggunakan jasa sertifikasi resmi dari pihak 

eksternal. Dimana perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan 

karyawan ini dengan harapan kemampuan karyawan dapat bertambah 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan karyawan lebih 

memahami dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang dimiliki. 

2.  Kesejahteraan Karyawan  

Kesejahteraan karyawan menggunakan standar peraturan pemerintah 

yaitu UU No, 13 tenang Ketenagakerjaan yaitu meliputi gaji, jaminan 

kesehatan, pemberian jatah cuti, dan insentif lainnya dan tertuang dalam 

Keputusan Direksi PT BJTI. Serta juga diberikannya bonus-bonus lainnya 

untuk reward prestasi kerja berupa insentif kinerja dan bonus tahunan. Jenis-

jenis kesejahteraan karyawan yang diterima sesuai dengan jabatannya yaitu : 

Bagian Struktural (SPV, Manajer, dan juga Vice President) : 

a. Gaji Pokok  

b. Tunjangan Prestasi 

c. Tunjangan Jabatan (sudah termasuk tunjangan presensi) 
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d. Insentif kinerja  

e. Bonus tahunan (diterima setiap satu tahun sekali) 

Bagian Staff : 

a. Gaji Pokok  

b. Tunjangan Prestasi 

c. Tunjangan Presensi 

d. Insentif kinerja  

e. Bonus tahunan (diterima setiap satu tahun sekali) 

Proses pemberian kesejahteraan karyawan diatur dalam peraturan 

perusahan. Proses kesejahteraan karyawan ini dapat diukur dengan melihat 

tingkat kepuasan karyawan, loyalitas karyawan, dan prestasi karyawan 

dimana dilakukan oleh Departemen Human Capital and GA.  

Temuan Hasil Penelitian  

N

o 
Kondisi  Kriteria  Penyebab  Akibat  

Rekomend

asi 

1 Pelatihan dan Pengembangan Karyawan 

Peserta 

pelatihan 

tidak 

mendapatk

an fasilitas 

seperti 

ruangan, 

akomodasi

, konsumsi 

dan 

peserta 

pelatihan 

juga tidak 

mendapatk

an uang 

saku pada 

saat 

Perusahaan 

seharusnya 

menyediaka

n fasilitas 

dan dana 

yang cukup 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

karyawan 

pada saat 

pelatihan.  

Dikarenakan 

adanya 

Pandemi 

saat ini, 

mengakibat

kan program 

pelatihan 

dan 

pengembang

an karyawan 

harus 

dilakukan 

secara 

online. 

1)     Menurunkan 

minat karyawan 

untuk mengikuti 

pelatihan tanpa 

fasilitas yang 

nyaman2) Kurang 

tercapainya tujuan 

program pelatihan 

dan 

pengembangan 

yang diharapkan 

perusahaan 

3) Mengurangi 

tingkat 

pemahaman 

karyawan pada 

saat pelatihan 

Seharusnya 

perusahaan 

tetap harus 

memberika

n fasilitas 

untuk 

peserta 

pelatihan 

walaupun 

dilakukan 

secara 

online 

seperti 

halnya 

memberika

n sarana 

wifi yang 
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pelatihan.  4) Karyawan 

kurang dapat 

mengimplementasi

kan ilmu yang 

didapatkan pada 

saat pelatihan.   

memadahi 

atau paket 

data untuk 

yang 

melakukan 

pelatihan 

dirumah 

dan juga 

perusahaan 

dapat 

memberika

n uang saku 

agar lebih 

meningkatk

an minat 

dan 

memotivasi 

karyawan 

untuk 

semangat 

mengikuti 

pelatihan 

2 Kesejahteraan Karyawan 

Kompensa

si tidak 

ditetapkan 

berdasarka

n survey 

upah dan 

gaji 

melainkan 

dari 

evaluasi 

dan 

penilaian 

hasil 

pekerjaan 

setiap 

karyawan.  

Perusahaan 

seharusnya 

menggunak

an survey 

upah dan 

gaji dalam 

penentuan 

kompensasi 

untuk 

mengusahak

an keadilan 

eksternal 

dalam 

perusahaan-

perusahaan 

yang 

memiliki 

jabatan 

yang 

sejenis. 

Dikarenakan 

tidak 

dilakukanny

a survey 

kepada 

perusahaan-

perusahaan 

yang 

memiliki 

jabatan 

sejenis 

mengenai 

perencanaan 

dan 

penentuan 

gaji dan 

upah yang 

berhubunga

n dalam 

penentuan 

kompensasi. 

1)     Terjadinya 

ketidakadilan yang 

dirasakan 

karyawan ketika 

membicarakan 

mengenai jumlah 

kompensasi 

dengan karyawan 

dari perusahaan 

lainnya yang 

memiliki jabatan 

sejenis. 2) 

Perusahaan 

dianggap kurang 

mementingkan 

kesejahteraan 

karyawannya 

dalam pemberian 

kompensasi  

3) Menurunkan 

citra perusahaan 

dalam hal 

kesejahteraan 

Seharusnya 

perusahaan 

melakukan 

survey 

terkait gaji 

dan upah 

kepada 

perusahaan-

perusahaan 

yang 

memiliki 

jabatan 

yang 

sejenis 

karena hal 

tersebut 

berkaitan 

dalam 

menentuka

n 

kompensasi 

untuk 

karyawan 
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karyawan agar 

terdapat 

keselarasan 

dalam hal 

pemberian 

hak 

karyawan.  

 

Pembahasan  

1. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan 

Pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT. BJTI sudah berjalan 

secara efektif. Perusahaan telah berhasil melakukan program ini yang 

bertujuan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan menambah 

pengetahuan yang dimiliki karyawan sehingga dapat membantu  

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah diharapkan. 

Pelatihan dan pengembangan karyawan ini dilakukan secara rutin setiap 

bulannya dan dilaksanakan oleh semua karyawan seluruh departemen. 

Perusahaan menggunakan jasa sertifikasi dari eksternal untuk program 

ini, namun masih terdapat kekurangan dimana pemberian fasilitas yang 

masih belum dapat memenuhi kebutuhan karyawan pada saat pelatihan 

berlangsung dan juga pemberian uang saku yang tujuannya untuk 

meningkatkan minat dan memotivasi karyawan untuk mengikuti 

pelatihan yang telah disediakan oleh perusahaan.   

2. Kesejahteraan Karyawan  

Kesejahteraan karyawan pada PT.BJTI Surabaya sudah berjalan secara 

efektif dikarenakan sudah sesuai dengan tujuan pemberian kesejahteraan 

karyawan ini yaitu untuk memberikan hak karyawan setelah melakukan 
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kewajibannya dimana disesuaikan dengan peraturan pemerintah UU No, 13 

tenang Ketenagakerjaan yaitu meliputi gaji, jaminan kesehatan, pemberian 

jatah cuti, dan insentif lainnya dan tertuang dalam Keputusan Direksi PT 

BJTI dan juga meningkatkan semangat kerja. Serta diberikannya bonus-

bonus lainnya untuk reward prestasi kerja berupa insentif kinerja dan bonus 

tahunan, namun masih terdapat kekurangan yaitu terhadap penentuan 

kompensasi tidak menggunakan survey upah dan gaji dari perusahaan-

perusahaan yang memiliki jabatan yang sejenis hanya menggunakan 

penilian dan evaluasi dari hasil kinerja karyawan saja.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya terdapat 

beberapa kesimpulan, yaitu : 

Pelatihan dan pengembangan karyawan yang dilakukan pada PT.BJTI Surabaya 

telah berjalan dengan baik dengan dilaksanakan secara rutin yaitu setiap satu 

bulan sekali dan diberikan kepada seluruh karyawan dari semua departemen yang 

ada pada perusahaan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ini dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan karyawan dengan menggunakan jasa sertifikasi dari pihak 

eksternal. Serta untuk kesejahteraan karyawan pada PT.BJTI Surabaya juga sudah 

berjalan dengan baik, dimana perusahaan sudah memberikan hak yang harus 

diterima oleh karyawan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yaitu UU 

No. 13 tentang Ketenagakerjaan yang telah diatur kembali dalam peraturan 

perusahaan.  
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Saran  

Diharapkan perusahaan dapat menjadikan kekurangan-kekurangan yang 

telah dijelaskan pada penelitian ini sebagai acuan untuk bahan evaluasi agar dapat 

lebih baik lagi yaitu mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan dimana 

perusahaan seharusnya tetap harus memberikan fasilitas untuk peserta pelatihan 

walaupun dilakukan secara online seperti halnya memberikan sarana wifi yang 

memadahi atau paket data untuk yang melakukan pelatihan dirumah dan juga 

perusahaan dapat memberikan uang saku agar lebih meningkatkan minat dan 

memotivasi karyawan untuk semangat mengikuti pelatihan. Dan untuk 

kesejahteraan karyawan perusahaan seharusnya melakukan survey terkait gaji dan 

upah kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki jabatan yang sejenis karena 

hal tersebut berkaitan dalam menentukan kompensasi untuk karyawan agar 

terdapat keselarasan dalam hal pemberian hak karyawan. 
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