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Lampiran I 

PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apakah perusahaan memiliki perancanaan SDM yang jelas dan 

terdokumentasi? 

Jawab : Tidak, perusahaan tidak memiliki perencanaan SDM yang jelas dan 

terdokumentasi. Jika terjadi keperluan karyawan perusahaan baru 

melakukan perencanaan SDM. 

2. Apakah rencana SDM mendukung dan terintegrasi dengan strategi 

pencapaian tujuan perusahaan? 

Jawab : Ya, tujuan perusahaan adalah memenuhi kebutuhan health care dan 

bahan kimia industri bagi seluruh mitra dan customer, serta mewujudkan 

jaringan distribusi dalam dan luar pulau. Perencanaan SDM telah 

terintegrasi dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan yaitu dapat dilihat 

dari uraian spesifikasi pekerjaan yang dibuat. Contohnya bagian quality 

control dengan spesifikasi pekerjaan yaitu melakukan control quality untuk 

produk seperti sabun, handsanitizer, dan sejenisnya. Untuk mewujudkan 

jaringan distribusi yang luas maka produk yang dipasarkan harus 

berkualitas. 

3. Apakah rencana SDM memuat secara jelas tentang kualifikasi SDM yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersedia di perusahaan? 

Jawab : Tidak, perusahaan tidak membuat secara jelas tentang kualifikasi 

SDM yang dibutuhkan.  

4. Apakah penentuan kualifikasi SDM dibuat berdasarkan uraian dan 

spesifikasi pekerjaan, sesuai dengan strategi perusahaan? 

Jawab : Ya, Perusahaan tetap menentukan kualifikasi SDM berdasarkan 

spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti contoh 

bagian quality control, kualifikasi yang dibutuhkan yaitu pria, minimal 

D1/D3/S1 Kimia/Teknik Kimia dengan spesifikasi pekerjaan yaitu 

melakukan control quality untuk produk-produk yang akan dipasarkan. 

5. Apakah peramalan terhadap kebutuhan SDM telah dilakukan dengan benar? 

Jawab : Tidak, peramalan dilakukan dengan melihat adanya tambahan 

kebutuhan SDM, maka perusahaan akan merekrut karyawan. 
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6. Apakah kebijakan rekrutmen didokumentasikan dengan baik? 

Jawab : Tidak, perusahaan tidak memiliki kebijakan rekrutmen yang jelas 

dan terdokumentasi. 

7. Apakah rekrutmen telah secara tegas menginformasikan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan? 

Jawab : Ya, yaitu informasi lowongan pekerjaan yang disampaikan melalui 

media sosial sudah menjelaskan secara tegas mengenai syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh pelamar. 

8. Apakah proses rekrutmen menggunakan metode yang tepat? 

Jawab : Ya, yaitu dengan menggunakan metode terbuka, dimana penarikan 

diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media sosial 

seperti facebook, telegram, dan instagram. 

9. Apakah rekrutmen telah memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling 

tepat? 

Jawab : Ya, yaitu sumber internal dan eksternal. Untuk sumber internal 

digunakan pada posisi jabatan seperti kepala divisi. 

10. Apakah teknik seleksi digunakan dengan valid? 

Jawab : Ya, proses seleksi yang dilakukan terdiri atas wawancara dan tes 

psikologi. Apabila calon karyawan lolos dalam proses seleksi, maka akan 

melalui masa percobaan selama 1 bulan dan ditempatkan pada posisi sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

11. Apakah seleksi telah memberikan kesempatan yang sama kepada para 

pelamar? 

Jawab : Ya, proses seleksi karyawan yang dilakukan oleh perusahaan telah 

memberikan kesempatan yang sama kepada para pelamar. Semua pelamar 

mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di 

perusahaan. 

12. Apakah pewawancara memahami dengan baik persyaratan kerja? 

Jawab : Ya, wawancara dilakukan oleh kepala bagian logistik yang juga 

merangkap jabatan sebagai HRD. Kepala bagian logistik yang akan menilai 

keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut 

apakah sudah sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. 
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13. Apakah tes yang diberikan berhubungan dengan pekerjaan dan bebas dari 

bias? 

Jawab : Ya, dalam melakukan tes psikotes, perusahaan bekerja sama dengan 

salah satu lembaga mitra. Yang nantinya perusahaan akan menindaklanjuti 

pelamar berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh lembaga mitra tersebut. 

14. Apakah proses seleksi secara maksimal mendapatkan informasi latar 

belakang dari pelamar? 

Jawab : Ya, dalam proses wawancara, pewawancara secara langsung 

menanyakan kepada calon pelamar mengenai latar belakang pelamar 

tersebut. 

15. Apakah program pelatihan ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi 

kebutuhan pelatihan karyawan? 

Jawab : Ya, program pelatihan yang dilakukan telah berdasarkan identifikasi 

kebutuhan karyawan. Data base awal para karyawan yang berisi profil 

karyawan dipelajari sebagai data awal rencana pelatihan kompetensi 

masing-masing karyawan apakah sudah memenuhi tuntutan peran dan 

tanggung jawab dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 

16. Apakah pelatihan karyawan diikuti oleh karyawan yang memang 

membutuhkan pelatihan? 

Jawab : Ya, program pelatihan diikuti oleh karyawan yang memang 

membutuhkan pelatihan. Hal ini sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan 

pelatihan yang telah dibuat sebelumnya.  

17. Apakah program pelatihan telah menggunakan metode yang tepat? 

Jawab : Ya, program pelatihan menggunakan metode on the job training. 

Dimana para pegawai senior membimbing pegawai baru dengan 

memperlihatkan contoh-contoh pekerjaan yang baik, dan memperlihatkan 

penanganan suatu pekerjaan yang baik dan benar. 

18. Apakah biaya pelatihan yang dilaksanakan tidak melampaui anggaran yang 

ditetapkan? 

Jawab : Ya, biaya pelatihan yang digunakan tidak melampaui anggaran yang 

sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

19. Apakah setelah mengikuti pelatihan: 

a. keterampilan karyawan meningkat? 

b. kemampuan melayani dan komunikasi meningkat? 

c. produktivitas karyawan meningkat? 
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Jawab : Ya, Pelatihan dilakukan selama 2 (dua) bulan sekali dan dilatih oleh 

trainer yang ahli di bidangnya. Setelah dilakukan pelatihan, selalu diadakan 

evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tiap-tiap divisi. Setiap kepala divisi 

memiliki wewenang untuk menilai kinerja anggotanya.  
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Tabel Kuesioner 

Nama Perusahaan: CV Nusa 

Pratama Anugrah 

Periode 

Audit: 

2021 

No. 

KKA: 

 

Program yang Diaudit: Rekrutmen 

SDM 
 

 

No Kuesioner 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

A. Perencanaan SDM  

1. Apakah perusahaan memiliki 

perancanaan SDM yang jelas 

dan terdokumentasi? 

 

√ 

Perencanaan hanya 

akan dilakukan ketika 

dirasa perlu 

(kondisional). 

2. Apakah rencana SDM 

mendukung dan terintegrasi 

dengan strategi pencapaian 

tujuan perusahaan? 
√  

Perencanaan SDM 

telah terintegrasi 

dengan strategi 

pencapaian tujuan 

perusahaan yaitu dapat 

dilihat dari uraian 

spesifikasi pekerjaan 

yang dibuat. 

3. Apakah rencana SDM 

memuat secara jelas tentang 

kualifikasi SDM yang 

dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

yang tersedia di perusahaan? 

 

√ 

Perusahaan tidak 

memuat secara jelas 

tentang kualifikasi 

SDM yang dibutuhkan. 

4. Apakah penentuan kualifikasi 

SDM dibuat berdasarkan 

uraian dan spesifikasi 

pekerjaan, sesuai dengan 

strategi perusahaan? 

√  

Perusahaan tetap 

menentukan kualifikasi 

SDM berdasarkan 

spesifikasi pekerjaan 

yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. 

5. Apakah peramalan terhadap 

kebutuhan SDM telah 

 √ Perusahaan tidak 

melakukan peramalan 
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dilakukan dengan benar? terhadap kebutuhan 

SDM.  

B. Rekrutmen  

6. Apakah kebijakan rekrutmen 

didokumentasikan dengan 

baik? 

 

√ 

Perusahaan tidak 

memiliki kebijakan 

rekrutmen yang jelas 

dan terdokumentasi. 

7. Apakah rekrutmen telah 

secara tegas 

menginformasikan 

persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh calon tenaga 

kerja sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan? 

√  

Melalui informasi 

lowongan pekerjaan 

telah menjelaskan 

secara tegas mengenai 

syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh 

pelamar. 

8. Apakah proses rekrutmen 

menggunakan metode yang 

tepat? √  

Metode yang dipilih 

sangat sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan 

saat ini, yaitu metode 

terbuka. 

9. 
Apakah rekrutmen telah 

memanfaatkan sumber tenaga 

kerja yang paling tepat?  

√  

Pemilihan sumber 

tenaga kerja 

disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan, 

yaitu bisa dengan 

sumber internal dan 

eksternal. 

C. Seleksi dan Penempatan  

10. Apakah teknik seleksi 

digunakan dengan valid? 
√  

Proses seleksi yang 

dilakukan terdiri dari 

tes wawancara dan tes 

psikologi. 

11. Apakah seleksi telah 

memberikan kesempatan 
√  Semua calon pelamar 

diberikan kesempatan 
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yang sama kepada para 

pelamar? 

yang sama untuk 

mendapatkan pekerjaan 

di perusahaan. 

12. Apakah pewawancara 

memahami dengan baik 

persyaratan kerja? 

√  

Pewawancara 

memahami persyaratan 

kerja dengan baik. 

13. Apakah tes yang diberikan 

berhubungan dengan 

pekerjaan dan bebas dari 

bias? 
√  

Dalam memberikan tes 

kepada calon pelamar, 

perusahaan bekerja 

sama dengan salah satu 

lembaga. Hasil tes 

tersebut nantinya akan 

diberikan kepada 

perusahaan. 

14. Apakah proses seleksi secara 

maksimal mendapatkan 

informasi latar belakang dari 

pelamar? 
√  

Dalam proses 

wawancara, 

pewawancara secara 

langsung menanyakan 

kepada calon pelamar 

mengenai latar 

belakang pelamar 

tersebut. 

 

Nama Perusahaan: CV Nusa 

Pratama Anugrah 

Periode 

Audit: 

2021 

No. 

KKA: 

 

Program yang Diaudit: Pelatihan 

dan pengembangan  
 

 

No Kuesioner 
Jawaban 

Komentar 
Ya Tidak 

1. Apakah program pelatihan 

ditetapkan berdasarkan hasil 

identifikasi kebutuhan 

pelatihan karyawan? 

√ 

 Data base awal para 

karyawan yang berisi 

profil karyawan 

dipelajari sebagai data 

awal rencana pelatihan. 
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2. Apakah pelatihan karyawan 

diikuti oleh karyawan yang 

memang membutuhkan 

pelatihan? √ 

 Program pelatihan 

diikuti oleh karyawan 

yang membutuhkan 

pelatihan sesuai 

dengan hasil 

identifikasi yang telah 

dibuat sebelumnya. 

3. Apakah program pelatihan 

telah menggunakan metode 

yang tepat? 
√ 

 Metode yang 

digunakan sudah tepat 

yaitu on the job 

training. 

4. Apakah biaya pelatihan yang 

dilaksanakan tidak melampaui 

anggaran yang ditetapkan? 
√ 

 Biaya yang 

dikeluarkan tidak 

melampaui anggaran 

yang sudah ditetapkan. 

5. Apakah setelah mengikuti 

pelatihan: 

a. keterampilan 

karyawan meningkat? 

b. kemampuan melayani 

dan komunikasi 

meningkat? 

c. produktivitas 

karyawan meningkat? 

 

√ 

 Selalu dilakukan 

evaluasi setelah 

diadakan pelatihan.  
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PROGRAM KERJA AUDIT PENDAHULUAN 

 

Nama Perusahaan: 

CV Nusa Pratama Anugrah 

Program yang diaudit: Rekrutmen 

SDM, Pelatihan dan Pengembangan 

Karyawan 

 

Periode Audit: 

 

No. KAA: 

 

No. Langkah-langkah Audit 

Pendahuluan 

Dilaksanakan 

Oleh 

Waktu yang 

diperlukan 

1. Mendapatkan informasi 

mengenai profil CV Nusa 

Pratama Anugrah 

Eka Qoiriatus 1 minggu 

2. Mendapatkan informasi 

mengenai pendirian CV 

Nusa Pratama Anugrah 

Eka Qoiriatus 1 minggu 

3. Mendapatkan informasi 

mengenai visi misi CV Nusa 

Pratama Anugrah 

Eka Qoiriatus 1 minggu 

4. Mendapatkan informasi 

mengenai tujuan CV Nusa 

Pratama Anugrah 

Eka Qoiriatus 1 minggu 

5. Mendapatkan informasi 

mengenai struktur organisasi 

CV Nusa Pratama Anugrah 

Eka Qoiriatus 1 minggu 

Langkah Kerja: dalam mengumpulkan 

informasi mengenai data 

umum perusahaan dilakukan 

dengan wawancara dan 

melihat data mengenai 

informasi umum perusahaan. 

  

Diaudit 

Oleh: 

Eka 

Qoiriatus 

Jawaban  Catatan Di-review oleh: 

Eka Qoiriatus 

 Ya Tidak  Tgl 
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Lampiran II 

Laporan audit manajemen 

 

Laporan Audit Manajemen 

CV Nusa Pratama Anugrah 

 

Surabaya, 23 Juni 2021 

Kepada 

Yth. Pimpinan CV Nusa Pratama Anugrah 

Di Tempat 

 

Saya telah melakukan audit manajemen atas fungsi pemasaran pada CV Nusa 

Pratama Anugrah pada bulan Juni 2021. Audit saya tidak dimaksudkan untuk 

memberikan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan. Audit saya mencakup 

rekrutmen, pelatihan dan pengembangan karyawan. Audit tersebut dimaksudkan 

untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi atas rekrutmen, pelatihan dan 

pengembangan karyawan pada CV Nusa Pratama Anugrah dan memberikan saran 

perbaikan atas kelemahan yang ditemukan selama audit, sehingga dimasa yang akan 

mendatang dapat dicapai perbaikan atas kelemahan yang ditemukan selama audit, 

dan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dalam mencapai 

tujuan. 

Hasil audit saya 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 saya telah memperoleh banyak bantuan, dukungan 

dan kerjasama dari pihak pimpinan yang berhubungan baik dengan pelaksanaan 

audit ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah 

terjalin dengan baik. 

 

Penulis,  

 

 

 

Eka Qoiriatus Sholikhah 
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BAB I 

INFORMASI LATAR BELAKANG 

 

 CV Nusa Pratama Anugrah berdiri pada tahun 2020 yang berlokosi di 

Taman Pondok Jati Blok AR No.02, Jl. Taman Pd. Jati, Geluran, Kec. Taman, Kab. 

Sidoarjo. CV Nusa Pratama Anugrah dipimpin oleh Bapak Daris Rafid Hirmanda 

Putra. Visi perusahaan adalah menjadi distributor yang terpercaya dan menjangkau 

seluruh Indonesia dalam mencukupi kebutuhan bahan kimia dan kimia kebersihan. 

 Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan 

health care dan bahan kimia industri bagi seluruh mitra dan customer, serta 

mewujudkan jaringan distribusi dalam dan luar pulau. 

 Susunan struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut: 

Chief Executive Officer : Daris Rafid Hirmanda Putra 

Kepala Bagian Logistik : Wahyu Virdiansyah 

Kepala IT & Pemasaran : Alfa Satrio Justico   

Quality Control  : Aldi Dwi Prasetiyo 

Administration  : Vania Aisyah Putri 

 Sedangkan tujuan dilakukan audit adalah untuk: 

1. Menilai apakah fungsi SDM (rekrutmen SDM, pelatihan dan pengembangan 

karyawan) sudah berjalan efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. 

2. Memberi berbagai saran perbaikan atas kelemahan fungsi pemasaran yang 

ditemukan. 
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BAB II 

KESIMPULAN AUDIT 

 

Berdasarkan temuan (bukti) yang diperoleh selama audit yang saya lakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

 

Kriteria : 

1. Perusahaan harus memiliki perencanaan SDM yang jelas dan 

terdokumentasi. 

2. Perencanaan SDM harus memuat secara jelas tentang kualifikasi SDM yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersedia di perusahaan. 

3. Perusahaan harus memiliki peramalan terhadap kebutuhan SDM. 

4. Kebijakan tentang rekrutmen harus jelas dan terdokumentasi. 

 

Kondisi : 

1. Perusahaan tidak memiliki perencanaan SDM yang jelas dan 

terdokumentasi. Jika terjadi keperluan karyawan perusahaan baru 

melakukan perencanaan SDM. 

2. Perusahaan tidak memuat secara jelas tentang kualifikasi SDM yang 

dibutuhkan. 

3. Perusahaan tidak melakukan peramalan terhadap kebutuhan SDM. 

Peramalan dilakukan dengan melihat adanya tambahan kebutuhan SDM, 

maka perusahaan akan merekrut karyawan. 

4. Perusahaan tidak memiliki kebijakan rekrutmen yang jelas dan 

terdokumentasi. 

 

Penyebab : 

1. Perusahaan belum memiliki standar/peraturan/kriteria yang jelas yang 

mengatur tentang perencanaan SDM. Perencanaan bersifat reaktif sesuai 

kebutuhan perusahaan. 

2. Perusahaan menganggap perencanaan SDM untuk memenuhi kebutuhan 

SDM melalui kualifikasi pada saat rekrutmen masih belum terlalu penting 

dan dibutuhkan karena masih sederhana dalam pelaksanaannya. 

3. Tim HR tidak secara proaktif mengevaluasi kebutuhan dan keadaan 

perusahaan. 

4. Perusahaan tidak mempunyai peraturan tertulis tentang rekrutmen. 
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Akibat : 

1. Adanya risiko bagi CV Nusa Pratama Anugrah seperti kualitas dan kuantitas 

tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi hal ini 

dapat menimbulkan kendala dalam pencapaian tujuan perusahaan 

dikarenakan sumber daya manusia merupakan bagian yang penting dalam 

pengembangan perusahaan. 

2. Perusahaan kerap kali mengalami kesulitan ataupun kendala saat 

menentukan kualifikasi SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika 

rekrutmen calon karyawan. 

3. Tidak dilakukannya peramalan SDM mengakibatkan perusahaan tidak dapat 

menentukan kebutuhan SDM baik secara kuantitas maupun secara kualitas 

dalam mencapai tujuan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

4. - Tidak memperoleh calon karyawan yang potensial. 

- Perusahaan tidak dapat menentukan kebutuhan seleksi, sehingga akan sulit 

menentukan karyawan yang akan diterima atau ditolak karena tidak ada 

kualifikasi khusus dari perusahaan. 

- Adanya rangkap jabatan dapat berpengaruh terhadap kinerja menjadi tidak 

maksimal. 
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RINGKASAN HASIL AUDIT 

 

No Kondisi Kriteria Penyebab Akibat 

1. Perusahaan 

tidak memiliki 

perencanaan 

SDM yang 

jelas dan 

terdokumentasi. 

Jika terjadi 

keperluan 

karyawan 

perusahaan 

baru melakukan 

perencanaan 

SDM. 

Perusahaan 

harus memiliki 

perencanaan 

SDM yang 

jelas dan 

terdokumentasi. 

Perusahaan belum 

memiliki 

standar/peraturan/

kriteria yang jelas 

yang mengatur 

tentang 

perencanaan 

SDM. 

Perencanaan 

bersifat reaktif 

sesuai kebutuhan 

perusahaan. 

Adanya risiko 

seperti, kualitas 

dan kuantitas 

tenaga kerja yang 

tidak sesuai 

dengan kebutuhan 

perusahaan.  

2.  Perusahaan 

tidak memuat 

secara jelas 

tentang 

kualifikasi 

SDM yang 

dibutuhkan. 

Perencanaan 

SDM harus 

memuat secara 

jelas tentang 

kualifikasi 

SDM yang 

dibutuhkan 

untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan yang 

tersedia di 

perusahaan. 

Perusahaan 

menganggap 

perencanaan 

SDM untuk 

memenuhi 

kebutuhan SDM 

melalui 

kualifikasi pada 

saat rekrutmen 

masih belum 

terlalu penting 

dan dibutuhkan 

karena masih 

sederhana dalam 

pelaksanaannya. 

Perusahaan kerap 

kali mengalami 

kesulitan ataupun 

kendala saat 

menentukan 

kualifikasi SDM 

yang dibutuhkan 

oleh perusahaan 

ketika rekrutmen 

calon karyawan. 

3. Perusahaan 

tidak 

melakukan 

peramalan 

terhadap 

kebutuhan 

SDM. 

Perusahaan 

harus memiliki 

peramalan 

terhadap 

kebutuhan 

SDM. 

Tim HR tidak 

secara proaktif 

mengevaluasi 

kebutuhan dan 

keadaan 

perusahaan. 

 

Perusahaan tidak 

dapat menentukan 

kebutuhan SDM 

baik secara 

kuantitas maupun 

secara kualitas 

dalam mencapai 
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Peramalan 

dilakukan 

dengan melihat 

adanya 

tambahan 

kebutuhan 

SDM, maka 

perusahaan 

akan merekrut 

karyawan. 

tujuan perusahaan 

baik dalam jangka 

pendek maupun 

jangka panjang. 

4. Perusahaan 

tidak memiliki 

kebijakan 

rekrutmen yang 

jelas dan 

terdokumentasi. 

Kebijakan 

tentang 

rekrutmen 

harus jelas dan 

terdokumentasi. 

 

Perusahaan tidak 

mempunyai 

peraturan tertulis 

tentang 

rekrutmen. 

- Tidak 

memperoleh 

calon karyawan 

yang potensial. 

- Perusahaan tidak 

dapat 

menentukan 

kebutuhan 

seleksi. 

- Adanya rangkap 

jabatan dapat 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

menjadi tidak 

maksimal. 
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BAB III 

REKOMENDASI 

Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus 

menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Atas kelemahan yang 

terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang 

bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. 

Rekomendasi: 

1. Perusahaan harus memiliki standar/peraturan/kriteria yang jelas yang 

mengatur tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM dapat disusun 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan mempertimbangkan beberapa 

hal misalnya, hasil analisa jabatan, pengembangan usaha, perubahan proses 

bisnis perusahaan, dan perubahan struktur organisasi. 

2. Perusahaan harus memiliki kualifikasi SDM yang jelas sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Agar setiap tenaga kerja dapat memberikan 

kontribusinya dengan maksimal sesuai dengan keahlian di bidangnya. 

Sehingga dapat mendorong dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. 

3. Perusahaan harus memiliki peramalan terhadap kebutuhan SDM. Hal ini 

akan membantu perusahaan dalam menyusun strategi perusahaan dalam 

mengambil langkah-langkah untuk menjamin kebutuhan di masa mendatang 

dapat terpenuhi. 

4. Perusahaan harus memiliki kebijakan tentang rekrutmen yang jelas dan 

terdokumentasi. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman penerimaan 

tenaga kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di lingkungan 

perusahaan. Dengan adanya kebijakan yang jelas maka perusahaan bisa 

mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten. 

Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada 

pada manajemen, tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki saya 

mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada aktivitas rekrutmen di masa 

yang akan datang. 
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BAB IV 

RUANG LINGKUP AUDIT 

 

 Audit yang saya lakukan meliputi masalah fungsi SDM atas rekrutmen, 

pelatihan dan pengembangan karyawan di CV Nusa Pratama Anugrah. Audit ini 

mencangkup penilaian atas fungsi SDM atas rekrutmen, pelatihan dan 

pengembangan karyawan. 

 

 

 

 


