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MOTTO 

“LAKUKAN YANG TERBAIK DAN TERUS BERDOALAH JANGAN 

PATAH SEMANGAT, BIAR TUHAN YANG MENGURUS SISANYA” 

 

 

“BANGGALAH PADA DIRIMU SENDIRI, MESKI ADA YANG TAK 

MENYUKAI. KADANG MEREKA MEMBENCI KARENA MEREKA 

TAK MAMPU MENJADI SEPERTI DIRIMU DAN JANGAN LUPA DI 

BALIK KATA ISTIQOMAH ADA PERJUANGAN YANG KUAT, 

PENGORBANAN YANG BANYAK & DOA YANG TIDAK PERNAH 

BERHENTI. 
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PERSEMBAHAN 

Skripsi ini khusus saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat 

berarti dan menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya. 

 

 

Allah SWT, bersyukur atas kehidupan yang diberikan kepada saya, kesempatan 

untuk merasakan ridha, rahmat dan kebesarannya dan kesempatan untuk 

menuntaskan sekolah saya yang sempat mengalami gangguan dan sempat 

mengalami keraguan untuk menyelesaikannya tapi berkat rahmatmu saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini, Alhamdulilah. Banyak kesulitan yang dibayar dengan 

bermiliar bahkan bertriliyunan kemudahan dalam penyelesaiannya. Keajaiban dan  

berkahnya mengiringi dalam segala proses dalam pembuatan skripsi ini. 

Percayalah bermula dari rasa syukur dalam segala kondisi yang dapat 

menghantarkan saya pada kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasi ya Rabbi atas ridha dan rahmatmu semoga selalu menyertai perjalanan 

hidup saya dan mudahkan jalan hamba untuk mewujudkan mimpi keluarga yang 

belum terwujud dan mudahkan jalan hamba setelah lulus dari Perguruan Tinggi 

ini. Aminnnn  

 

 

MBUI (Marwiji Rusiawati), Rasa syukur yang begitu besar untuk mbui yang 

selalu mendukungku di saat susah maupun senang dan itu lah tugas orang tua, 

mbui terimakasih banyak atas semua yang pernah engkau lakukan kepadaku , 

mbui orang tua yang sangat bertanggung jawab dan sebisa mungkin memberikan 

apa yang semestinya aku dapatkan , mbui teruslah berdoa untuk ku teruslah 

memberiku semangat agar apa yang engkau tanam dalam diriku sampai sekarang 

ini bisa ku berikan kepada engkau kelak ketika engkau sudah menginjak usia yang 

tak lagi muda lagi. Mbui terimakasih sudah menyekolahkanku sampai ke 

perguruan tinggi meskipun dengan susah payah dan akhirnya tercapai meskipun 

juga ipk ku tidak cumlaude seperti anak kebanyakan tapi percayalah aku anakmu 

yang mencintai dengan sepenuh hati dengan ketulusan jiwaragaku untukmu mbui 

dan skripsi ini aku persembahkan khusus untukmu dan bapak (ABDU ROCHIM) 

yang selalu memberikanku support atas perjalanan kuliah s1 yang di tempuh 

selama 6,5 tahun. Tak ada kata-kata lagi yang bisa ku ucapkan kepada mu mbui 

selain alhamdulilah dan terimakasih , I LOVE YOU SO MUCH MBUI. 
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MAS EPI (NGESTI MUSTIKASARI), Status Polisi dengan pangkat yang 

begitu tidak membuatmu berbesar kepala dan tidak membuatmu membusungkan 

dada tidak membuatmu berbesar nyali tidak membuatmu mengangkat dagu tapi 

malah membuatmu rendah hati serendah-rendahnya, ya dirimu adalah kakak 

satunya satunya yang berperan terpenting kedua setelah mbui, aku bangga 

denganmu mas aku bangga menjadi adik terakhir dari keluarga ini. Kalo boleh aku 

kasi penghargaan dan piala adalah dikau 1
st
 winner dengan peyandang 

penghargaan sebagai KAKAK TERBAIK DI SELURUH DUNIA INI, bisa di 

bilang juga kamu adalah orang yang paling berhasil di keluarga ini , dikeluarga 

dengan penyandang marga MAR. Teruslah seperti itu mas teruslah membuat aku 

mbui istri dan anakmu bangga. Kamu bisa membantu menyelesaikan pendidikan 

ku selama 3 tahun ini, mas aku kudu nangis nulise tapi kamu panutan terhebatku 

selama ini kamu melindungi dan membiayaiku selama ini, mas tidak ada kata kata 

yang tepat untukmu kecuali hebat. Semoga semua yang kamu lakukan untukku 

nantinya akan bermanfaat untukku dan mbui ya mas di masa depan. Semoga 

dengan kamu ikut andil membesarkanku aku bisa jadi orang yang patut juga untuk 

di banggakan. Skripsi ini ku persembahkan untuk erviyanto. 

 

 

MAS INDO (SULISTIANA). Engkau kakak yang penuh teka-teki , kakak yang 

selalu bikin suasana rumah jadi runyam, kakak yang selalu ngejailin aku ketika 

aku tidur tapi percayalah aku sangat sayang sekali kepadamu. Ketika aku beranjak 

dewasa dan aku tau masa kecilku di penuhi mainan yang dibelikan olehmu dan 

mainan itu engkau beli dari menyisihkan uang saku yang diberikan oleh ibu bapak 

hatiku merasa kagum, hatiku merasa bangga, hatiku merasa senang. Mas 

terimakasi atas semua yang engkau berikan kepadaku terimakasi engkau telah 

mendukungku selama ini dan terimakasi engkau telah menjadi kakak kedua ku 

yang hebat. Teruslah seperti ini buat istri dan calon anakmu bangga.Usaha yang 

ikhlas akan membuahkan yang baik juga kok mas. Skripsi ini kupersembahkan 

untukmu kakak tercintaku hendro kusuma bersama istri yang beraliran cuiness 

(china) hahaha. 

 

 

M. AMOR PATRIA. Dia adalah sesosok orang baru yang diciptakan untuk 

menemuiku entah sebagai teman sahabat musuh pasangan bahkan pendamping 

dalam hidupku yang baru menginjak 6 bulan tapi sudah pandai meluluhkan 

seluruh isi hatiku. Sosok yang pemarah, egois, dan mau menang sendiri tapi 

dibalik sifatnya itu terselip kepribadian yang membuatku berdecak kagum 

kepadanya, membuatku luluh kepadanya ya walaupun dia menemaniku di saat 

saat proses terakhir siding skripsi penentuan dimana saya dinyatakan lulus atau 
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tidaknya tapi itu semua tidak bisa mengalahkan proses dari awal sampai akhir. 

But, aku beruntung memilikimu untuk yang terakhir kalinya dan selamanya. 

Terimakasih karna kau telah menemaniku sampai akhir terimakasi karna kau 

selalu ada untuk ku disaat ku membutuhkanmu. Skripsi ini juga salah satunya 

kupersembahkan untukmu pasangan dan jodohku akhir hayat (semoga). hehe 

 

 

RENITA SHARADILLA RESTU ARDANI. Whattttttttttttttttttttt tidak ada yang 

bisa kuungkapkan lagi selain kata kata WOW. Bayangkan pertemanan yang 

dijalin ketika kita sama sama kelas 1SD sampai Perguruan Tinggi pun kita tetap 

bersama sama. Lebih dari 20 tahun kita hidup bersama bokkk susah senang seia 

sekata kalah wong rumah tangga pokok e. You is the best boss pokoknya. Stay 

Cool mbak rara. Tetaplah jadi dirimu yang sekarang dengan pertemanan kita yang 

tanpa ada bumbu micin sama sekali. Walaupun sebenernya terpaksa sih untuk 

nulis persembahan ini untukmu tapi tidak bisa kupungkiri engkau bagaikan 

keluarga keduaku setelah keluarga di rumah, terimakasi untuk selama ini dan 

terimakasi banyak karena engkau mau ku repotkan ketika format skripsiku 

bermasalah. I LOVE YU 

 

 

FIRDAYANI. Teman sebimbingan yang cool abis haha, tidak kusangka awal 

pertemuan kita di depan ruang dosen yang dimana kita berdua adalah sama sama 

mencari bu inong dan ettt ternyata kita satu bimbingan, haha. Terimakasih karna 

kamu selalu mengingatkanku akan detline proposal sampek siding akhir sampai 

pengumpulan skripsi pun kamu tetap menghantuiku. Semoga selamanya kita tetap 

bisa bersilaturahmi. Aminn. 

 

 

ANDRIA DARA PUSPITASARI. Si cewek genit yang suka nyinyir di 

starbucks. Yah sama kamu juga tergolong orang baru yang sudah bisa memasuki 

duniaku dan hatiku. Kamu yang menemaniku disaat semua tidak menginginkanku 

tapi kamu memilih untuk menemaniku di starbucks nongkrong sambil laptopan 

sambil nyinyir dan disitu saya merasa senang. Haha. Tengkyuh sist, terimakasih 

karna kamu telah menemaniku disaat saat genting dalam penulisan skripsi ini. 

 

 

KHADJIEMURAL DAN FATAMORGANA SQUAD. Kalian renita, balgis, 

riris, debby, selly, rusmala terimakasih selama ini kalian tak berhenti 

mengingatkanku (kapan ambil skripsi, kapan wisuda, kapan sidang) dan finally 
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rekk, aku sudah menulis persembahanku untuk kalian. Tetap pertahankan 

kerukunan yang terjalin dari awal ospek ya rek. Aminnnn 

 

 

Teman-teman sebimbingan (Ariyanti S.M, Citra Yunisari, Firdayani, Yuyun 

Reka, Dinna Riyani, Idhar Nuryanti, Renny Anjarwati, dan Sandhi Wiratmoko) 

yang senantiasa setia bersama-sama saling menyemangati satu sama lain dalam 

menyelesaikan skripsi serta dosen pembimbing tercinta tersayang (Bu Nurul 

Hasanah, I LOVE YU MAM). 

 

 

FOR ALL. Opik (Novika), Undo (Yustya), Annike (Ndut), Faperta (Vivi), ncis, 

mas ical, temen-temen ukm band, komunitas serbuk kayu, warlock ltd, cosmic, 

nabila mustikaningrum, silvi oktaviani, asmitha feosella, dan john mamed, 

terimakasih buat kalian yang selalu mengingatkanku tentang skripsi. 
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Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas 

Izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan 

Audit Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. JNE 

Cabang Surabaya” dengan lancar dan penuh hikmat. Skripsi ini disusun dengan 

tujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program strata satu jurusan 

akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. 
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2. Ibu Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si, QIA, CPSAK selaku ketua 

jurusan Prodi Akuntansi STIE Perbanas Surabaya. 

3. Ibu Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M. sebagai Dosen Wali yang telah 
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SURABAYA BRANCH 

 

Rima Irmawati 

2011310426 

Perbanas Surabaya 

E-mail: rimainok13@gmail.com 

 

ABSTRACT 

Human resources is a comprehensive assessment and analysis of 

human resources programs. Although this audit is specifically conducted in the 

human resources department, it is not limited to activities that occur in this 

department. This audit is notonly done by one division or department but may also 

be done to the whole organization. Seeing from the audit results will be known 

wether the potential needsof human resources that can still be improved 

performance, so human resources audit will help companies to improve employee 

performance. The problem in this research was conducted at PT. JNE EXPRESS 

Branch in Surabaya and the data used is secondary data. Data analysis technique 

used is qualitative descriptive analysis. Based on the results of research and the 

results of data analysis conducted then obtained the conclusion that there is 

analysis of human resources audit on employee performance at PT. JNE 

EXPRESS Branch in Surabaya, this means if the leadership is good and more 

improved again then the discipline of employee performance will be even better. 

Author suggestions for PT. JNE EXPRESS This branch in Surabaya should be 

able to provide direction and attention to employees in the work and leadership 

also provides guidance to subordinates the importance of obeying the work 

discipline in a job so as to achieve the goal well. 

 

Keywords: Audit, Human Resources, Performance 
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Email: rimainok13@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif 

terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit 

ini dilakukan pada departemen sumber daya manusia, tetapi tidak terbatas hanya 

pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit ini tidak hanya dilakukan 

oleh satu devisi atau departemen melainkan mungkin juga dilakukan terhadap 

keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan 

potensial SDM yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Jadi audit sumber daya 

manusia akan membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis audit sumber daya 

manusia terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada PT. JNE 

EXPRESS Cabang Surabaya. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan 

hasil penelitian dan hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan 

bahwa terdapat analisis audit sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan 

pada PT. JNE EXPRESS Cabang Surabaya, hal ini berarti apabila pimpinan sudah 

baik dan lebih ditingkatkan lagi maka disiplin kinerja karyawan akan semakin 

lebih baik lagi. Saran penulis untuk PT. JNE EXPRESS Cabang Surabaya ini 

sebaiknya pimpinan dapat memberikan pengarahan serta memperhatikan 

karyawan dalam bekerja dan pimpinan juga memberikan bimbingan kepada 

bawahannya pentingnya mentaati kedisplinan kerja dalam suatu pekerjaan 

sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik. 

 

Kata Kunci: Audit, Sumber Daya Manusia, Kinerja 
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