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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan mengetahui dan menganalisis sejauh mana
masalah penerapan sistem perekrutan, penyeleksian, pelatihan serta penggajian dan
pengupahan yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang serta
untuk mengevaluasi dan meyakini bahwa aktivitas yang berhubungan dengan
prosedur perekrutan, penyeleksian, pelatihan serta pengupahan dan penggajian yang
ditetapkan oleh perusahaan telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dalam
penerapannya Bank Rakyat Indonesia secara umum maupun Bank Rakyat Indonesia
Kantor Cabang Malang Kawi memiliki banyak permasalahan ataupun kendala yang
dialami terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan
pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Kawi harus memenuhi
kebutuhan tenaga kerja dengan merekrut tenaga kerja outsourcing yang saat ini
sedang marak diperbincangkan. Perekrutan tenaga kerja outsourcing tersebut akan
berdampak secara langusng terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja Bank Rakyat
Indonesia secara umum. Selain itu dengan diberlakukannya pemeriksaan operasional
atas fungsi sumber daya manusia yang ada di Bank Rakyat Indonesia diharapkan
mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Bank Rakyat Indonesia secara
umum.
Kata kunci: Perekrutan, Penyeleksian, Pelatihan, Penggajian dan pengupahan,
Efisien, Efektif, Outsourcing

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the extent of the application problem of the
recruitment, selection, training, and salary and wages applied in Bank Rakyat
Indonesia Malang Region and to evaluate and make sure that the activities related to
the recruitment, selection, training and remuneration procedures set by the company
have been implemented efficiently and effectively. In practice Bank Rakyat Indonesia
in general as well as Bank Rakyat Indonesia Malang Branch Kawi has a lot of
problems or constraints appearing related to the fulfillment of workforce needs. This
leads to Bank Rakyat Indonesia Malang Branch Kawi to use the outsourcing labor,
world-widely discussed nowadays, in order to meet its needs. The recruitment of the
outsourcing labor will be a direct impact on the effectiveness and efficiency of the
performance of Bank Rakyat Indonesia in general. In addition to the implementation
of operational checks on the function of human resources at Bank Rakyat Indonesia is
expected to improve the effectiveness and efficiency of the performance of Bank
Rakyat Indonesia in general.
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1. Pendahuluan
Sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam kinerja
perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tenaga kerja yang membantu secara
langsung usaha perusahaan. Perbedaannya adalah prosedur dan teknik
pengelolaan yang dipakai dalam manajemen sumber daya manusia setiap
perusahaan.

Manajemen

sumber

daya

manusia

diharapkan

mampu

menyelenggarakan dan mengelola tenaga kerja pada setiap area fungsional
perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas
kerja dalam suatu satuan organisasi.
Manajemen sumber daya manusia diharapkan mampu untuk melakukan
perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pelatihan serta menetapkan kebijakankebijakan yang mendukung proses pengelolaan dan pengembangan sumber daya
manusia yang diharapkan perusahaan. Kegagalan pada proses pengelolaan dan
pengembangan sumber daya manusia dapat terjadi karena pelaksanaan yang
dilakukan tidak dijalankan dengan manajemen yang baik.
Oleh karena itu, perlu diadakan pemeriksaan yang objektif dan sistematis
untuk menilai efisiensi dan efektivitas fungsi Sumber Daya Manusia sekaligus
menemukan penyimpangan yang ada serta memberikan rekomendasi kepada
manajemen perusahaan.

1.1. Perumusan Masalah
Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai
berikut:
a. Apakah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang menerapkan
sistem perekrutan, penyeleksian, serta penggajian dan pengupahan yang
telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
b. Apakah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Malang menerapkan
suatu program perekrutan, penyeleksian, penggajian dan pengupahan, serta
pelatihan bagi karyawannya dalam meningkatkan kualitas kerja telah
mencapai efisiensi dan efektivitas.
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :
a. Untuk meneliti apakah pengendalian intern atas perekrutan, penyeleksian,
dan pelatihan pegawai telah memadai.
b.Untuk meneliti apakah pelaksanaan penggajian atau pengupahan telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Untuk meneliti apakah pelaksanaan fungsi SDM telah efektif dan efisien.

Manfaat penelitian yang dilakukan, yaitu :
1. Bagi perusahaan
Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen
perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan fungsi
SDM-nya.
2. Bagi penulis
a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemeriksaan
operasional atas fungsi SDM.
b. Menerapkan pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama
perkuliahan ke dalam praktek yang berkaitan dengan operasional audit
terhadap fungsi SDM.
3. Bagi bidang akademis
a. Dapat berguna bagi pembaca tentang audit dan penerapannya,
terutama mengenai SDM.
b. Dan dengan hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat
membuka

kemungkinan

komprehensif.

untuk

penelitian

lanjutan

yang

lebih

2. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1.

Pemeriksaan Akuntan

Menurut Agoes (2004 : 3), pengertian Auditing adalah:
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Pengertian pemeriksaan akuntan menurut Arens, Elder, dan Beasley (2010
: 4) adalah:
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of correspondence
between the information and establish criteria. Auditing should be done by
a competent independent person.”

Yang diterjemahkan sebagai berikut :
“Auditing adalah suatu pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti
tentang informasi untuk menetukan dan melaporkan kesesuaian informasi
dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan
harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independent.”

Dari kedua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa auditing adalah
suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen
terhadap informasi beserta bukti-bukti pendukungnya dan melaporkan kesesuaian
informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.2. Pemeriksaan Operasional
Pemeriksaan akuntan selalu dihubungkan dengan laporan keuangan, tetapi
dewasa ini pemeriksaan atas laporan keuangan saja tidak sepenuhnya memenuhi
kebutuhan manajemen. Permasalahan yang kompleks di luar laporan keuangan
menyebabkan manajemen tidak sekedar membutuhkan pemeriksaan atas
kewajaran penyajian laporan keuangan tetapi juga membutuhkan pengevaluasian
kegiatan operasional perusahaan untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya, serta
mebutuhkan rekomendasi untuk memperbaiki jalannya operasional perusahaan.
Menurut Arens dan Loebbecke, pengertian audit operasional adalah:
“An operational audits is a review of any part of organization’s
operating procedures and methods for the purpose of evaluating
efficiency and effectiveness. At the completion of an operational audit,
recommendations to management for improving operations are
normally expected”
Arens dan Loebbecke (1997:4)
Sedangkan menurut Robert Moeller dan Herbert Witt ialah:
“Operational auditing is an independent review including all aspect
of an organization,its business function,financial controls and the
supporting system.Involves a systematic review of an organizations
activities or a stipulated segment of them,in relation to specified
objective.The operational auditor has an overall objective to assess the
quality of internal controls for an area,including its effectiveness and
efficiency of operation,reliability of financial reporting and complience
with applicable laws and regulations.”
(Moeller and Witt,1999:21-22)
Dari kedua definisi diatas diperoleh pengertian bahwa pemeriksaan
operasional

adalah

pengevaluasian

sebagian

atau

seluruh

kegiatan

operasional perusahaan dengan tujuan untuk menilai apakah kegiatan

operasional telah dilaksanakan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, akan diberikan rekomendasi untuk
tindakan perbaikan.
2.1.3. Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang
khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam suatu perusahaan.
Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam
mengelola, mengatur, dan memanfaatkan karyawan sehingga dapat berfungsi
secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan.
a. Perekrutan Sumber Daya Manusia
Menurut Ivancevich dan Lee, “ Recruitment refers to organizational
activities that influence the number and types of applicants who
apply for a job and whether the applicants would accept job that are
offered.” (Ivancevich dan Lee, 2002 : 91)
b. Penyeleksian Sumber Daya Manusia
Menurut Umar (1998), definisi proses seleksi adalah :
“Proses seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang
dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah
yang dianggap paling tepat, baik dengan kriteria yang telah
ditetapkan ataupun jumlah yang dibutuhkan.” (1998:5)

c. Pelatihan Sumber Daya Manusia
Pengertian pelatihan (training) menurut Handoko (2001:104) adalah :
“Latihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai
keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terinci dan

rutin. Latihan menyiapkan karyawan untuk melakukan pekerjaan
sekarang.”
d. Penggajian dan Pengupahan
Dalam suatu perusahaan, pembayaran kepada karyawan biasanya
dibagi menjadi dua golongan : gaji dan upah.
Pengertian gaji dan upah menurut Mulyadi (2001 : 373)
adalah : “Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan
jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang
jabatan manager, sedangkan upah umumnya merupakan
pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan
pelaksanaan (buruh).”
2.1.4. Efektivitas dan Efisiensi
Beberapa definisi efektivitas dan efisiensi menurut pandangan para ahli,
diantaranya menurut Anthony dan Govindarajan : “Effectiveness is
determined by the relationship between a responsibility center’s output and its
objectives.”
(Anthony dan Govindarajan, 2003:150)
Efisien menurut Agoes, yaitu: “Efisien adalah jika dengan biaya (input)
bisa dicapai hasil (output) yang lebih besar, maka hal tersebut disebut
efisien.” (Agoes, 2004b:182)

2.2.

Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian, sejak dari perencanaan,
pelaksanaan, sampai dengan penyelesaiannya harus diajukan dalam bentuk satukesatuan kerangka pemikiran yang utuh untuk mencapai tujuan yang ingin
diharapkan yaitu memberi jawaban atau pemecahan masalah yang sudah

dikemukakan didalam perumusan masalah, skema kerangka pemikiran dapat
dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :

Survey pendahuluan

Perumusan masalah

Pemeriksaan operasional atas
fungsi Sumber Daya manusia
untuk meningkatkan efesiensi
dan efektivitas perusahaan
pada PT. Bank Rakyat
Indonesia Kantor Wilayah
Malang
Mengevaluasi kebijakan dan
prosedur dalam kegiatan
perekrutan, penyeleksian,
pelatihan dan penggajian serta
pengupahan

Penyelesaian masalah

Rekomendasi

Kesimpulan dan saran

3. Metode Penelitian
3.1.

Pemilihan Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara langsung pada Bank Rakyat Indonesia
Kantor Wilayah Malang, dimana telah diadakan peninjauan terhadap objek
penelitian, yaitu melakukan pemeriksaan operasional atas perekrutan,
pelatihan, penyeleksian, dan penggajian serta pengupahan, yang diteliti guna
memperoleh

informasi

yang

akurat

mengenai

kegiatan

operasional

perusahaan.
3.2.

Teknik Pengumpulan Data
Sebelum menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan,
maka perlu diperoleh pemahaman mengenai data yang ingin digunakan.
Adapun yang dimaksud dengan data itu sendiri adalah fakta atas suatu
keadaan yang dinyatakan dalam bentuk jumlah (kuantitatif) maupun kualitas
(kualitatif).

3.3.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Tujuannya adalah untuk menjawab masalah penelitian. Teknik analisis data
terbagi atas :
a. Teknik Analisis Data Kualitatif
Data yang terkumpul diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang terlihat
pada situasi yang diselidiki pada saat wawancara atau field survey
kemudian disusun, diolah, dianalisis, dan diiterprestasikan. Data yang di

analisis dalam teknik ini berupa prosedur, kebijakan, dan dokumendokumen pendukung.
b. Teknik Analisis Data Kuantitatif
Data yang sudah terkumpul kuantitasnya dan menggunakan angkaangka kualitatif dalam menyajikan data serta perhitungan dalam
mengelola data.
4. Hasil Penelitian
4.1.

Audit Fungsi Perekrutan dan Penyeleksian
Untuk mendapatkan karyawan atau tenaga kerja baru, Bank Rakyat
Indonesia selalu berusaha melaksanakan penerimaan karyawan dengan
berbagai proses dengan harapan tenaga kerja yang diperoleh sesuai dengan
kriteria perusahaan dan berpotensi dalam bidangnya.
Prosedur Rekrutmen Seleksi
Tahapan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia pada dasarnya sama
dengan tahapan yang dilakukan oleh perusahaan lain. Tahapan yang dilakukan
tidak pernah dibuat secara tertulis.
Kebijakan Perekrutan dan Penyeleksian Sumber Daya Manusia
Ada beberapa kebijakan berkaitan dengan perekrutan dan penyeleksian
yang sudah ditentukan oleh perusahaan, antara lain :
a. Proses perekrutan hanya dilakukan oleh perusahaan jika memang
dibutuhkan oleh perusahaan.

b. Sebelum mencari sumber daya manusia dari luar perusahaan, diberikan
kesempatan bagi orang di dalam perusahaan untuk mengisi kekosongan
tetapi harus sesuai dengan posisi serta kemampuan kerjanya.
c. Dalam proses rekrutmen jumlah tenaga kerja atau posisi yang dibutuhkan
ditentukan oleh perusahaan.
d. Apabila terjadi kekurangan pegawai di Kantor Cabang atau Kantor
Cabang Pembantu, maka pihak yang bersangkutan akan mengajukan
pemberitahuan kekurangan pegawai kepada Kantor Wilayah yang
selanjutnya diatur oleh Kantor Wilayah dalam pemenuhannya.
e. Penempatan kerja pegawai selanjutnya merupakan wewenang pihak
Kantor Wilayah bergantung atas kebutuhan pegawainya.
f. Perekrutan karyawan outsourcing sendiri kontraknya telah diatur antara
Kantor Wilayah dengan vendor atau pihak ketiga yang menyediakan
karyawan tersebut.
g. Kantor Cabang tidak melakukan tes kesehatan, tes psikologi dalam
perekrutan karyawan karena kebijakan pelaksanaan tes tersebut dilakukan
oleh Kantor Wilayah.
h. Karyawan outsourcing yang bekerja mendapatkan kontrak kerja selama 1
tahun.

i. Bila kontrak kerja tersebut habis, perusahaan dapat merekomendasikan
untuk melakukan perekrutan dengan kontrak penuh jika memang kinerja
yang telah dilakukan dinilai baik.
Tim IRC akan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan rekrutmen
dan seleksi sumberdaya manusa berdasarkan kebijakan dan prosedur yang
telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dilakukan atas beberapa tahap berikut:
Tabel 4.1
Pelaksanaan prosedur audit berdasarkan tahap rekrutmen dan seleksi
serta resikonya.
TAHAP

RISK DESCRIPTION

PROSEDUR AUDIT

REKRUTMEN
DAN SELEKSI
TAHAP I

Pelanggaran kriteria/syarat Memeriksa
calon karyawan

dokumen

yang

berhubungan dengan syarat-syarat
yang

dibutuhkan

dalam

penyeleksian tahap I.
TAHAP II

Penggunaan
periklanan

media Memeriksa
yang

apakah

media

tidak periklanan yang digunakan untuk

masimal atau penggelapan menjaring calon karyawan sudah
biaya iklan

maksimal

dan

sesuai

dengan

ketentuan perusahaan.
Memeriksa bukti-bukti keuangan
terkait dengan biaya periklanan
dalam proses penjaringan calon
karyawan.

TAHAP III

Pengambilan

keputusan Memeriksa

apakah

pembagian

yang salah dari bagian kategori pelamar pekerjaan telah
personalia terkait dengan sesuai dengan kriteria kebutuhan
pembagian

kategori karyawan.

pelamar

berdasarkan

kriteria

kebutuhan

karyawan
TAHAP IV dan Terjadinya
TAHAP V

kecurangan Memeriksa apakah data calon

terkait dengan data pribadi karyawan
calon karyawan

terkait

dengan

pendidikan dan riwayat hidup
sudah sesuai dengan kebutuhan.

Karyawan

Pelanggaran

Outsourcing

sistem

kontrak

kebutuhan
outsourcing

4.2.

terhadap Melakukan

verifikasi

terhadap

dan data karyawan outsourcing terkait

karyawan dengan perjanjian kontrak dan
rekomendasi dari Kantor Wilayah.

Audit Fungsi Pelatihan dan Pengembangan Staff
Salah satu kunci kesuksesan perkembangan bisnis perusahaan tidak terlepas
dari peran Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan bisnis
perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kinerja
maksimal maka peran dari divisi pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan.
Hal ini terkait dengan semakin berkembangnya sistem informasi dan
teknologi yang diperlukankan untuk mendukung kinerja karyawan.

Prosedur dan Kebijakan Pelatihan serta Pengembangan Staff
Ada beberapa prosedur dan kebijakan pelatihan dan pengembangan staff
yang berlaku:
a. Perusahaan tidak secara langsung merencanakan suatu pelatihan bagi
karyawan lama maupun karyawan baru.
b. Perusahaan tidak merencanakan dan melakukan pelatihan secara periodik.
c. Program pengembangan staff berlaku bagi karyawan yang telah bekerja
minimal selama 1 tahun dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah bekerja
sama dengan Sentral Pendidikan Bank Rakyat Indonesia.
d. Kantor Cabang hanya memberikan laporan ke Kantor Wilayah apabila ada
karyawannya yang membutuhkan program pelatihan.
Tabel 4.2
Tujuan audit berdasarkan kebijakan dan prosedur pelatihan serta
pengembangan staff
No.

Tujuan Audit Kebijakan

Prosedur Audit yang dilakukan oleh

Pelatihan Serta

SKAI PT. Bank Rakyat Indonesia

Pengembangan Staff
1.

Terkait dengan pelatihan
karyawan
a. Penilaian kinerja karyawan Mengukur

kinerja

secara keseluruhan apakah menggunakan
telah sesuai dengan tujuan.

Key

karyawan
Performance

Indicators (KPI).

b. Penilaian kinerja karyawan Mengukur kinerja karyawan secara

perseorangan

perseorangan

berdasarkan

capaian

pekerjaanya berbanding dengan target
pekerjaannya.
c. Kecakapan karyawan dalam Mengukur kinerja karyawan terkait
penggunaan informasi dan dengan
teknologi yang baru

pengembangan

sistem

informasi dan teknologi yang berlaku
di perusahaan.

2.

Terkait pengembangan staff
a. Kinerja karyawan tetap

Memeriksa
karyawan

perkembangan
tetap

selama

kinerja
beberapa

periode.
b. Kinerja
outsourcing.

karyawan Menindaklanjuti

rekomendasi

dari

Manajer Sumber Daya Manusia terkait
perekrutan
untuk

karyawan

dijadikan

berdasarkan

atas

outsourcing

karyawan
kinerja

tetap
selama

kontrak.

4.3.

Audit Fungsi Penggajian dan Pengupahan Sumber Daya Manusia\
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang penting dalam
perusahaan. Hal ini menyebabkan komponen gaji dan upah menunjukkan
porsi yang sangat besar dalam suatu perusahaan. Semakin berkembangnya
perusahaan, sumber daya manusia yang diperlukan dan dipekerjakan dalam
kegiatan operasi perusahaan juga meningkat dan memiliki kualifikasi yang

tinggi. Perbedaan kualifikasi karyawan akan memberikan kompensasi yang
berbeda antar masing-masing karyawan.
Tabel 4.3
Pelaksanaan Prosedur Audit Fungsi Penggajian dan Pengupahan
No.

Prosedur dan

PROSEDUR AUDIT

Kebijakan
Perusahaan
1.

Kebijakan Penggajian Pemeriksaan dokumen terkait dengan bukti kas
dan Pengupahan
a. Kesepakatan

keluar yang merupakan akun gaji dan upah
gaji Pemeriksaan

karyawan
b. Tingkat

dokumen

yang

terkait

dengan

kesepakatan gaji.
kenaikan Menganalisis keputusan direksi terkait dengan

gaji

persentase kenaikan gaji terhadap gaji karyawan
sebelum kenaikan gaji dan melakukan penghitungan
atas gaji yang diterima setelah proses kenaikan gaji.
Membandingkan invoice gaji karyawan outsourcing

c. Gaji

karyawan terhadap bukti pembayaran invoice gaji karyawan.

outsourcing

Membandingkan bukti transfer gaji dengan bukti slip
gaji.

d. Distribusi gaji via
transfer

2.

Kebijakan Insentif

Membandingan jumlah karyawan dan besar
insentif serta pemotongan insentif (jika ada)

a. Meneliti data terkait Memeriksa besar tunjangan yang diterima di akhir
jabatan

dan

besar bulan apakah telah sesuai dengan jabatannya masing-

tunjangan

yang masing.

diterima.
b. Memeriksa

faktor Memeriksa apakah jumlah pemotongan insentif yang

pengurang

besar diberlakukan telah sesuai dengan faktor-faktor

insentif
3.

pengurang besar insentif yang diterima karyawan.

Kebijakan Tunjangan Memeriksa apakah jumlah dan waktu distribusi
Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya telah sesuai dengan
ketetapan.

a. Memeriksa laporan Memeriksa apakah karyawan yang mendapatkan
terkait distribusi THR

THR adalah karyawan tetap, dan apakah jumlah
THR yang diberikan telah sesuai.

b. Memeriksa
terkait

data Memeriksa apakah waktu pendistribusian THR telah
waktu sesuai dengan hari besar yang dirayakan oleh

pendistribusian THR
4.

Kebijakan
Kematian

karyawan.

Santunan Memeriksa apakah pendistribusian santunan
kematian telah tepat sasaran

Memeriksa bukti-bukti Memeriksa apakah karyawan atau ahli waris
yang

5.

sah

sesusai karyawan benar-benar berhak mendapatkan santunan

dengan perjanjian

kematian berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Kebijakan Bonus

Menghitung
apakah

besarnya

telah

bonus

sesuai

yang

dengan

diterima
persentase

keuntungan operasional perusahaan dan tepat
sasaran.
6.

Kebijakan Hari dan Memeriksa bukti-bukti yang terkait dengan
Jam Kerja

disiplin kerja karyawan terkait dengan jam
masuk

dan

jam

didokumentasikan

pulang
secara

karyawan
elektronik

yang
melalui

fingerprint.
7.

Kebijakan
Lembur

Kerja Memeriksa bukti-bukti dan surat-surat yang
berkaitan dengan kegiatan kerja lembur.

a. Terkait dengan jam Memeriksa apakah waktu dan jumlah jam kerja
kerja

lembur telah sesuai dengan perintah atasan.

b. Terkait dengan upah Memeriksa upah lembur apakah sesuai dengan waktu

8.

lembur

dan jumlah jam kerja lembur.

Kebijakan PHK

Dilakukan

Oleh

Bagian

dipertanggungjawabkan

Personalia
kepada

dan

Manajer

Sumber Daya Manusia.
9.

Kebijakan Izin Cuti Dilakukan
dan Hari Libur

Oleh

Bagian

dipertanggungjawabkan

Personalia
kepada

dan

Manajer

Sumber Daya Manusia.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1.

Kesimpulan
Saat ini, proses perekrutan dan penyeleksian karyawan yang terjadi di Kantor
Wilayah telah berjalan sesuai dengan prosedur, artinya bahwa prosedur dan
kebijakan dalam proses perekrutan dan penyeleksian merupakan wewenang
dari Kantor Wilayah sedangkan di dalam pemenuhan kebutuhan karyawan di
Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun BRI Unit merupakan
kebijakan dari Kantor Wilayah.
Dalam proses pelatihan dan pengembangan staff, Sentral Pendidikan BRI
merupakan organisasi yang memiliki peranan penting dalam proses tersebut.
Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu hanya
mendata dan mengkoordinir karyawannya yang dirasa perlu program
pelatihan dan pengembangan untuk selanjutnya proses pelatihan dan
pengembangan dipercayakan kepada Sentral Pendidikan BRI.
Dalam proses pelatihan dan pengembangan staff, Sentral Pendidikan BRI
merupakan organisasi yang memiliki peranan penting dalam proses tersebut.

Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu hanya
mendata dan mengkoordinir karyawannya yang dirasa perlu program
pelatihan dan pengembangan untuk selanjutnya proses pelatihan dan
pengembangan dipercayakan kepada Sentral Pendidikan BRI.
5.2.

Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini tentang pemeriksaan operasional atas
fungsi sumber daya manusia pada Bank BRI Kantor Wilayah Malang di atas
masih banyak terdapat keterbatasan-keterbatasan yang harus diperhatikan oleh
pembaca dan peneliti selanjutnya. Penulis mengalami kesulitan untuk
memperoleh bukti-bukti yang mendukung penelitian seperti : laporan hasil
pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan dan faktor pendukung lainnya
dikarenakan faktor kerahasiaan perusahaan.

5.3.

Saran
Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah disimpulkan pada bagian
sebelumnya masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Untuk
itu penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi
pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Diharapkan
penelitan selanjutnya bisa mendapatkan lampiran bukti-bukti yang dapat
membantu di dalam penulisan hasil penelitian.
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