
 

64 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memperoleh bukti mengenai 

penerapan audit manajemen sumber daya manusia pada PT. ISH  terhadap kinerja 

karyawan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

dan observasi. Informasi dan data yang diperoleh dari hasil wawancara semi 

terstruktur dengan bagian auditor internal PT. ISH yang telah menerapkan proses 

auditing dan pengendalian internalnya.  Informan yang berhasil di wawancarai, 

satu orang merupakan auditor internal PT. ISH, sedangkan satu orang adalah 

pegawai yang diaudit. 

Wawancara dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu disesuaikan 

dengan jadwal kesibukan masing-masing informan. Pengumpulan informasi tidak 

dapat ditarget pada tanggal berapa, dikarenakan kesibukan masing-masing 

informan yang padat dan berbeda satu sama lain. Wawancara dilakukan di tempat 

informan melakukan audit pada waktu itu. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang telah diurai pada bab sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwa 

informan mampu mendefinisikan dan menjelaskan pemahaman mereka mengenai 

pemahaman audit manajemen sumber daya manusia. Para informan  juga 

memiliki pemahaman pada tingkat penafsiran dimana para pelaku mampu 

memberikan penjelasan penggunaan sistem audit manajemen sumber daya 

manusia. Sehingga kedua  informan juga dikatakan mampu mencapai tingkat 
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eksploratoris, bahwa Informan lebih memilih menggunakan system audit 

manajemen sumber daya manusia dalam mencapai visi dan misi perusahaan. 

Setelah dilakukannya wawancara, peneliti menarik kesimpulan atas 

jawaban informan RK dan EW mengenai pemahaman audit manajemen sumber 

daya manusia terhadap kinerja karyawan yaitu proses yang dilakukan perusahaan 

guna untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas kinerja karyawan pada 

perusahaan tersebut. Adapula manfaat yang dirasakan setelah dilaksanakannya 

sistem audit manajemen sumber daya manusia pada PT. ISH Jawa Timur menurut 

informan RK dan EW yaitu dapat membantu perusahaan terutama pada 

karyawannya untuk mengontrol kinerja agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, 

serta sikap profesionalisme.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi peneliti 

selama mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kendala yang dihadapi antara 

lain : 

1. Menjadwalkan wawancara dengan informan menjadi kendala yang sulit bagi 

 peneliti, karena jadwal informan yang sangat padat sangat sulit meluangkan 

 waktu untuk melakukan wawancara dengan leluasa. 

2. Informan tidak ingin dipublikasikan mengenai identitasnya. 

3. Kurangnya ketersediaan waktu informan untuk melakukan wawancara. 

4. Penelitian ini kurang mengekspos hal-hal yang bersangkutan dengan     

perusahaan.  
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5.3 Saran 

Dengan melihat keterbatasan penelitian yang dikemukakan diatas, maka 

berikut saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya:  

a. Peneliti berikutnya lebih baik tidak hanya mencatat hasil wawancara 

dengan informan, tetapi juga merekam selama kegiatan berlangsung, guna 

mempermudah dalam menuangkan hasil wawancara dan observasi. 

b. Sebaiknya peneliti selanjutnya menguasai materi dan permasalahan yang 

diangkat. 

c. Peneliti selanjutnya sebaiknya tidak menyepelekan dan membuat janji jauh-

jauh hari dalam menjadwalkan wawancara dengan informan, dikarenakan 

jadwal informan yang padat dan ketersediaan waktu yang minim. 

d. Banyak kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya 

mampu melengkapi dan memberikan temuan yang lebih mendalam 

mengenai permasalahan yang diangkat. 
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