
 

                           I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.     Latar Belakang    

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), terlebih MSDM strategik  

memainkan peran penting dalam  mencapai tujuan  perusahaan. Hal ini telah banyak 

diteliti dan hasilnya dipulikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, baik nasional maupun 

internasional. Misalnya, Drucker, (1985) memprediksi dalam tulisannya bahwa kekuatan 

ekonomi di masa depan tidak dapat lagi bertumpu pada  modal finansial atau sumber 

daya alam (SDA), yang sangat terbatas, tetapi lebih pada pengetahuan (knowledge) yang 

merupakan elemen penting sumber daya manusia (SDM).   

Memasuksi abad ke-21, berkembang pemikiran-pemikiran lebih jauh dan kritikal 

tentang peran MSDM terhadap pencapaian tujuan atau peningkatan kinerja perusahaan, 

misalnya munculnya teori kapital manusia, yang melahirkan model manajemen kapital 

manusia (human capital management), yang pada intinya merupakan sebuah sistem yang 

berorientasi pada upaya peningkatkan  kompetensi dan kapabilitas karyawan melalui 

penggalian bakat atau kekuatan unik yang ada pada karyawan, dan berdampak terbesar 

terhadap pembangunan kompetensi inti perusahaan, yaitu keunggulan-keunggulan 

kompetitif yang menjadi andalan utama untuk mencapai tujuan perusahaan. (Amstrong, 

2006; Hamel & Prahalad, 1985; Ingham, 2007; Rees & McBain. 2007).   

Meskipun konsep MSDM sudah dipahami secara luas oleh para pelaku MSDM, 

dan diterapkan pada hampir semua perusahaan besar, namun pada kenyataannya tidak 

semua perusahaan  berhasil mencapai tujuan secara efektif (Gilley, et al, 1999). Alasan 

yang selalu mengemuka adalah karena MSDM sangat kompleks, dan mengandung 

banyak resiko (Kingsmill, 2003). Kata kompleks memiliki makna bahwa  manajemen 

sumber daya manusia bersifat dinamis, tidak statis dan berkaitan dengan berbagai faktor 

di luar domain MSDM secara internal maupun eksternal organisasi. Ilustrasi komplesitas 

MSDM dapat ditunjukan dengan Gambar 1.  Sedangkan kata  risiko mempunyai makna 

bahwa pada satu sisi, sumber daya manusia dipandang penting, karena secara signifikan 



 

mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan perusahaan, namun pada sisi lain  investasi  

pada  manusia berpotensi merugikan (Lev, 2004).  Salah satu  contoh risiko yang 

dihadapi oleh hampir semua perusahaan dalam kaitannya dengan MSDM adalah  

karyawan  setiap saat bisa keluar atau meninggalkan perusahaan, dan bila itu terjadi, 

maka tidak jarang menimbulkan implikasi negatif, yaitu merugikan perusahaan. Karena  

ketika seorang  karyawan  keluar dari perusahaan, ia tidak hanya membawa badannya 

saja, tetapi  juga membawa serta daya atau modal (capital) yang melekat pada dirinya, 

yang telah dikembangkan bersama antara karyawan dan perusahaan dengan biaya yang 

tidak kecil.   

Kingsmill, (2003) mengatakan bahwa bila karyawan yang berbakat, yang 

perusahaan telah menginvestasikan waktu dan uang untuk mempekerjakan dan 

memberikan pelatihan, tidak dikelola secara baik, maka mereka akan pergi. Seringkali  

mereka masuk dalam pelukan hangat perusahaan pesaing, dan (jika itu terjadi) berpotensi 

menimbulkan dampak yang sangat merugikan. (“If talented workers, which company 

spends time and money employing and training, are not managed properly, they will 

leave. Often falling straight into the welcoming arms of the competitor, with potentially 

devastating effects.). 

 
Gambar 1.  Ilustrasi kompleksitas  MSDM. 

  Menurut teori sistem (Jackson, 2003), dalam situasi yang kompleks dan dimana 

suatu persoalan tidak terstruktur secara jelas, tidak akan efektif bila  diselesaikan dengan  

cara-cara atau pendekatan pragmatis, atau  menggunakan   management fads, yaitu  

sistem manajemen yang  menawarkan solusi dengan pola-pola preskriptif  praktis. 

Contoh management fads adalah model manajemen standar internasional seri ISO. 



 

Telah menjadi fenomena umum bahwa  banyak pelaku perusahaan, atau lebih 

khusus lagi pelaku MSDM, yang lebih banyak mencurahkan perhatian dan daya untuk 

menangani aspek-aspek operasional jangka pendek, seperti  lembur, efisiensi, dsb  yang 

sebenarnya tidak memiliki implikasi signifikan terhadap pencapaian tujuan MSDM, 

terlebih lagi MSDM strategik. Sementara isu-isu yang lebih fundamental dan strategik, 

misalnya budaya perusahaan, kepemimpinan, pengelolaan karir, pelatihan dsb, yang 

berpotensi menggerakan pertumbuhan atau memberi kontribusi secara signifikan 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka panjang justru kurang atau bahkan 

tidak mendapat perhatian. Kalaupun ada perusahaan yang berupaya memikirkan 

penyelesaiannya, namun pendekatan yang digunakan pada umumnya bersifat mekanistik 

atau dengan cara-cara konvensional, yang sudah biasa dilakukan.  

Grant, (1991) berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan MSDM terlebih lagi yang 

bersifat strategik (jangka panjang), maka selain diperlukan koordinasi yang melibatkan 

banyak stakehoder, perusahaan juga memerlukan dukungan sistem yang dapat menggali 

potensi dan menggerakan partisipasi aktif para pimpinan perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Menurut Jackson, (2003) persoalan 

kompleks akan lebih efektif bila diselesaikan dengan pendekatan sistem lunak, yang pada 

intinya berorientasi pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu (1) sibernetik (goal oriented), yang 

artinya berorientasi pada pencapaian tujuan, (2) holistik, artinya melakukan analisis 

secara komprehensif atau tidak tereduksi atau menelaah persoalan secara parsial atau 

sepotong-sepotong, misalnya menelaah suatu sebab  hanya dari beberapa variabel saja, 

(3) efektif, artinya memberikan penekanan pada menyelesaikan persoalan dalam dunia 

nyata, bukan hanya sebatas solusi  konseptual/teoritis.  

Setiap perusahaan  tentunya berkepentingan untuk mencapai tujuan atau 

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan fungsi-fungsi MSDM. Karena 

dengan tercapainya tujuan atau meningkatnya efektivitas kebijakan dan fungsi-fungsi 

MSDM, maka akan lebih memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya, melalui 

pembangunan keunggulan kompetitif secara lebih besar yang merupakan peran yang 

dimainkan oleh MSDM. Bila keunggulan kompetitif perusahaan dapat ditingkatkan, 



 

maka tujuan dan  kinerja perusahaan secara menyeluruh pada akhirnya juga  dapat 

ditingkatkan (Amstrong, 2008). 

Menurut Mondy & Noe. (2000), untuk mencapai tujuan  MSDM dipengaruhi oleh 

banyak faktor baik yang termasuk faktor keras maupun lunak. Faktor keras misalnya 

pengukuran kinerja, sistem pengembangan karir, sistem rekrutmen, pelatihan, sistem 

kompensasi, lingkungan tempat kerja, dsb. Faktor yang terkait dengan aspek lunak 

misalnya budaya perusahaan, kepemimpinan, politik, dsb. Diantara faktor-faktor tersebut, 

ada satu faktor fundamental yang sangat diperlukan untuk pengelolaan perusahaan dalam 

rangka mencapai tujuan yang diinginkan,  yaitu ketersediaan data dan informasi dalam 

arti yang seluas-luasnya, termasuk  knowledge dan asumsi-asumsi. 

  Ketersediaan data dan informasi, merupakan faktor penting dan bersifat 

fundamental untuk pengendalian kegiatan perusahaan, termasuk pengendalian 

implementasi kebijakan dan fungsi-fungsi MSDM. Karena hanya atas dasar data dan 

informasi itulah para pelaku perusahaan (pimpinan dan karyawan) membuat berbagai 

keputusan dalam rangka mencapai tujuan yang direncanakan atau diinginkan. Dalam 

dunia usaha yang penuh dengan tantangan, ketidak pastian dan situasi persoalan yang 

kompleks, maka tanpa dukungan data dan informasi yang baik, yaitu data dan informasi 

yang bersifat faktual, relevan, signifikan/penting, komprehensif dan terpercaya, ibarat 

berada di tengah hutan belantara tanpa alat navigasi, akan tersesat.  Pengambilan 

keputusan atau tindakan tanpa dukungan data dan informasi yang baik, pada hakekatnya 

adalah tindakan yang bersifat spekulatif. Implikasi dari tindakan spekulatif akan 

menimbulkan ketidak pastian yang lebih besar. Sebaliknya, banyak perusahaan, terutama 

yang memiliki sistem manajemen yang sudah mapan, berhasil  mencapai tujuan secara 

efektif dan mampu meningkatkan kinerja, dengan memanfaatkan atau mengelola data dan 

informasi secara optimal (Daventport, 1999).   

Menurut Siagian (1997), data dan informasi dewasa ini dipandang dan diperlakukan 

sebagai salah satu daya yang sangat penting, karena perannya dalam berbagai  segi 

kehidupan perusahaan, terutama dalam mendukung proses pengambilan keputusan pada 

semua tingkatan dan jajaran dalam perusahaan. Namun dalam kenyataannya tidak semua 

perusahaan piawai dalam penggalian, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi 



 

secara optimal dalam konteks pencapaian tujuan yang diinginkan/direncanakan.  Ada 

banyak pendekatan atau metode/cara/teknik untuk penggalian/pengumpulan/pengelolaan 

data dan informasi yang baik. Namun bagaimanapun juga, pendekatan yang  paling lazim 

dilakukan adalah melalui audit (Siagian, 1997; Ingham, 2007; Neely, 1999).    

    Tesis bahwa audit memberikan manfaat signifikan untuk  pengendalian 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya, telah banyak dibahas dan dipublikasikan 

di berbagai jurnal ilmiah, terutama dalam bidang-bidang di luar MSDM. Antara lain 

dikatakan bahwa audit memainkan peran penting  dalam  manajemen organisasi skala 

besar, dan  bahwa audit internal memberikan advis dan  advokasi dalam rangka lebih 

mengefektifkan upaya-upaya perbaikan dan pelaksanaan tata kelola organisasi (Hyland 

dan Verreault, 2003). Namun,  ketika membahas tujuan strategik, jangka panjang, dimana 

tantangan yang dihadapi oleh perusahaan semakin kompleks, karena dipicu oleh berbagai 

perubahan lingkungan secara dinamis, maka audit internal atau audit manajemen dengan 

pendekatan konvensional dirasakan kurang memadai (Warren, 2006). Oleh karena itu, 

kini  auditor internal  semakin ditantang atau dituntut untuk  lebih  mampu 

pengembangan teknik-teknik audit secara lebih inovatif, misalnya dengan pendekatan 

yang lebih fokus pada aspek strategik. Tujuannya  bukan saja dalam upaya meningkatkan 

optimalisasi tata kelola organisasi yang baik, melainkan juga untuk pencapaian tujuan 

perusahaan dalam jangka panjang secara lebih efektif (Orsini, 2004).    

   Dalam teori organisasi dan manajemen, ditekankan tiga hal penting  terkait 

pencapaian tujuan perusahaan yakni untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan 

produktivitas. Ketiga hal itu, merupakan syarat mutlak bagi sebuah organisasi usaha 

untuk dapat mencapai tujuannya. Untuk mendukung optimalisasi pencapaian ketiga 

tujuan  itu, maka  para pelaku usaha, khususnya para eksekutif MSDM dituntut mampu 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih kreatif dan efektif. Ulrich, 

(1999) menyatakan bahwa ada 5 (lima) faktor penting yang mempengaruhi 

efektivitas/kinerja ekskutif MSDM, yaitu: (1) kredibilitas pribadi para ekskutif MSDM, 

(2) kemampuan mengelola perubahan, (3) kemampuan mengelola budaya, (4) 

pengetahuan tentang sistem manajemen SDM, (5) pengetahuan tentang bisnis. Hal itu 



 

juga menjadi  salah satu alasan penting  mengapa perusahaan  perlu melakukan audit 

MSDM . 

Audit MSDM secara umum adalah sebuah konsep dan sistem pemeriksaan terhadap 

MSDM  dalam upaya membantu meningkatkan efektivitasnya. Siagian (1997) 

menyebutkan sepuluh (10) alasan perlunya audit MSDM, yaitu untuk : 

 

1. Mengidentifikasi kontribusi MSDM   

2. Memperbaiki citra MSDM   

3. Meningkatkan kemampuan  fungsi MSDM  

4. Memperjelas tugas dan tanggung jawab  MSDM   

5. Mendorong  penerapan kebijakan  MSDM yang konsisten/seragam   

6. Mengidentifikasi masalah-masalah MSDM yang serius yang harus segera 

ditangani.   

7. Memastikan ketaatan terhadap azas-azas yang berlaku  

8. Meningkatkan efisiensi kerja   

9. Mendorong organisasi untuk siap melakukan perubahan 

10. Mengupayakan penciptaan sistem informasi MSDM yang handal  

 

  Dari uraian tentang konsep audit MSDM di atas, paling tidak dapat  digaris-

bawahi 3 (tiga)  hal utama  mengenai pentingnya audit MSDM yaitu: (1) untuk  

mendukung  pencapaian tujuan atau peningkatan efektivitas MSDM, (2)  untuk 

meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih baik (good corporate governance), (3) 

untuk mendukung upaya meningkatkan kinerja/produktivitas  perusahaan secara 

keseluruhan.   

Meskipun audit MSDM secara konseptual memainkan peran penting dalam upaya 

mencapai tujuan perusahaan, namun  pada kenyataannya sampai sejauh ini masih jarang 

dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan nasional. Kalaupun ada 

sementara perusahaan yang telah melaksanakan audit MSDM, namun dalam 

pelaksanaannya masih mengikuti tatacara atau pendekatan-pendekatan seperti yang 

dilakukan pada audit-audit manajemen konvensional. Misalnya  audit selalu dilakukan 



 

dengan cara membandingkan kondisi   aktual obyek audit dengan kriteria yang sudah ada, 

dan  pelaksanaan audit  pada umumnya dilakukan dengan pendekatan diagnostik berbasis 

pada data empiris pada tataran operasional, dan dilakukan oleh auditor secara 

individualistik. Berdasarkan  kelaziman, praktek audit seperti itu   tidak salah, namun bila 

audit difokuskan pada pencapaian tujuan strategik dan situasi MSDM yang kompleks, 

maka  pelaksanaan audit  MSDM dengan tata cara seperti yang sering dilakukan dalam 

audit-audit manajemen dengan pendekatan konvensional tidak akan  efektif untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan.   

MSDM, lebih MSDM strategik, seringkali  tidak memiliki standar atau data dan 

informasi, sehingga ada banyak faktor dalam MSDM  yang  tidak bisa dibandingkan 

dengan standar atau data yang sudah ada.  Untuk audit MSDM  dengan penekanan pada  

isu-isus trategik dan kompleks, tidak cukup dilakukan dengan pendekatan manajemen, 

tetapi lebih tepat dengan pendekatan kesisteman, tidak cukup dengan landasan data 

empiris, tetapi  dengan pemikiran, knowledge dan bahkan asumsi, juga tidak bisa 

dilakukan secara individual, melainkan harus melibatkan banyak pihak yang memiliki 

kompetensi/keahlian dalam bidang MSDM baik secara langsung ataupun tidak langsung, 

secara sinergistik, holistik, sibernetik dan efektif. 

 

1.2. Formulasi Permasalahan  

 Perusahaan kian hari semakin menghadapi situasi  yang semakin tidak mudah 

untuk mencapai tujuan yang direncanakan/diinginkan, karena situasi terus mengalami 

perubahan secara dinamis. Arah perubahan pada umumnyapun sulit diprediksi, karena 

dipicu oleh banyak faktor. Seringkali faktor pemicu perubahan juga tidak mudah 

dipahami.  Tidak ada seorangpun anggota perusahaan yang dapat memastikan apa yang 

bakal terjadi pada perusahaan dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pasti 

perubahan tidak pernah berhenti, terus menerpa, dan mendorong  perusahaan masuk 

dalam situasi  yang semakin kompleks, tidak sederhana, sehingga semakin mengganggu 

efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. 



 

Perusahaan juga kian hari menghadapi persaingan yang semakin ketat, secara 

internal maupun eksternal.  Secara internal, perusahaan menghadapi berbagai tantangan 

misalnya, masalah produktivitas, ketersediaan bahan  baku, variasi mutu hasil produksi, 

biaya operasi, ketepatan waktu pengiriman, pelayanan, keselamatan kerja, limbah proses 

dan hasil produksi, lingkungan dan prilaku pekerja, tuntutan pekerja, budaya perusahaan 

dan sebagainya, dengan derajat kesulitan yang semakin hari semakin besar. Pada saat 

yang sama, secara eksternal, perusaahaan juga menghadapi persaingan dengan berbagai 

external stakeholders, misalnya pelanggan, pemasok, perusahaan lain, lembaga swadaya 

masyarakat, pemerintah dst. Semua penghambat dan tantangan itu terkait secara langsung 

atau tidak langsung dengan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas kontribusi nilai oleh 

seluruh anggota perusahaan, dari pimpinan tertinggi sampai karyawan di tingkat yang 

paling rendah.  

Oleh karena itu, untuk bisa tetap bertahan dalam situasi  kompleks, maka 

perusahaan harus mampu terus mengembangkan kompetensi dan kapabilitas karyawan 

yang diperlukan untuk kebutuhan saat ini (current needs), serta pengembangan 

kompetensi potensial (potential competence) yang dibutuhkan di masa depan, dengan 

mengupayakan tindakan-tindakan inovatif dan kreatif, sehingga kebutuhan kompetensi, 

kapabilitas dan kapasitas kontribusi nilai secara lebih signifikan dapat dipenuhi secara 

lebih efektif.  Dengan alasan itu, maka di masa depan para profesional MSDM dituntut 

mengubah paradigma tentang konsep MSDM, dari pandangan yang berorientasi pada 

ketaatan azas dan dengan penekanan pada aspek-aspek operasional, menjadi MSDM 

sebagai strategic partner  yang berorientasi pada penggalian nilai-nilai dan memberikan 

porsi yang cukup besar  pada  aspek-aspek strategik. 

Berdasarkan analisa situsional, dapat disebutkan secara lebih spesifik beberapa 

fenomena khususnya yang terkait dengan model audit MSDM konvensional, yang dapat 

dipandang sebagai alasan perlunya sistem audit MSDM model alternatif yang  lebih 

sesuai untuk aplikasi pada MSDM strategik. Karakteristik  model sistem audit MSDM 

konvensional antara lain: (1) lebih menekankan aspek efisiensi, (2) pendekatan audit 

lebih bersifat  investigatif berdasarkan data empiris dan menekankan ketaatan azas 

(compliance), (3) audit  tidak didukung oleh perangkat yang aplikatif yang dapat 



 

menghasilkan data dan informasi yang baik, tidak didukung oleh perangkat yang 

aplikatif, (4) audit  tidak terprogram secara berkesinambungan,(5) penekanan kurang 

pada  isu strategik, (6) laporan audit tidak dikemas secara menarik, (7) hasil audit tidak 

ditindak lanjuti, (8)  audit dilakukan  secara individualistik,  tidak mengoptimalkan  

konsep  cybernetic, sinergistic, & holistic, 9) melekatnya paradigma audit harus selalu 

ada kriteria pembanding. 

 Berdasarkan pembahasan di atas, ada  tiga pertanyaan diajukan dalam penelitian 

ini: (1) Model audit MSDM seperti apakah yang dapat membantu meningkatkan 

efektivitas MSDM, khususnya dalam rangka implementasi MSDM strategik ?  

Pendekatan atau  metodologi  rancang bangun model sistem  audit MSDM  apa  yang 

cocok  untuk merancang bangun model sistem audit MSDM dalam konteks  MSDM  

strategik ?  Apakah  pengguna model  menilai bahwa model sistem audit MSDM hasil 

rancang bangun penting, praktis, bermanfaat, layak dan merekomendasikan untuk 

diterapkan di perusahaan khususnya untuk aplikasi MSDM strategik ? Apakah pakar 

MSDM (thinking respondents) setuju model sistem audit MSDM hasil rancang bangun 

sesuai untuk aplikasi pada MSDM strategik ?.  

 

1.3. Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:   

1). Merancang bangun model sistem audit MSDM yang dapat  mengatasi berbagai 

kelemahan yang ada pada sistem audit MSDM konvensional dalam rangka  

mendukung MSDM  strategik. 

2). Melakukan verifikasi dan validasi model melalui survei pakar setelah dilakukan uji 

coba model  sistem audit MSDM hasil rancang bangun, untuk mengetahui tingkat 

efektivitas  aplikasi pada MSDM strategik. 



 

3). Melakukan analisis dari proses uji coba, verifikasi dan validasi untuk  memberikan 

rekomendasi dan menjelaskan implikasi dalam kaitannya dengan operasionalisasi 

model pada perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian   

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat  dalam aspek-aspek berikut: 

1).  Model sistem audit MSDM hasil rancang bangun ini  menjadi  alternatif  dalam 

pemilihan model audit MSDM, dan dapat dimanfaatkan sebagai perangkat 

komplementer yang digunakan bersama-sama dengan model audit yang sudah ada, 

sehingga menghasilkan kontribusi nilai atau  implikasi positif yang lebih sistemik. 

2). Penerapan model sistem audit MSDM hasil rancang bangun ini, mendukung 

implementasi MSDM strategik. Secara langsung ataupun tidak langsung penerapan 

model  sistem audit MSDM hasil rancang bangun, mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan yang berorientasi pada falsafah sustainability (sehat, 

produktif/profitabilitas dan langgeng). 

3). Verifikasi dan validasi model sistem audit MSDM  memberikan keyakinan kepada 

para  praktisi/pelaku MSDM bahwa model sistem audit MSDM hasil rancang 

bangun ini layak dan  penting diterapkan  dalam rangka  mendukung  pelaksanaan  

MSDM, terutama dengan penekanan pada aspek strategik.   

4). Model  sistem audit MSDM  hasil   penelitian ini  menambah  keragaman model 

audit manajemen, khususnya audit manajemen SDM.  

 

1.5. Lingkup dan Keterbatasan 

Lingkup penelitian dalam rangka rancang bangun model sistem audit MDSDM ini 

dibatasi dalam  hal keluasan dan kedalaman  pembahasaannya. Secara umum bidang 



 

yang  diteliti berada dalam domain manajemen sumber daya manusia. Secara lebih 

spesifik  penelitian  difokuskan pada rancang bangun sistem audit MSDM, dalam konteks  

MSDM strategik dan persoalan kompleks yang dihadapi oleh perusahaan manufaktur 

berskala besar di Indonesia. Pembatasan lingkup pada aspek kompleks  dan MSDM 

strategik dengan pertimbangan bahwa isu-isu rutin/operasional selain tidak berimplikasi 

signifikan terhadap pencapaian tujuan strategik perusahaan. Selain itu, aspek operasional 

yang bersifaat rutin  sudah merupakan hal yang lazim dibahas dalam audit-audit MSDM 

dengan pendekatan konvensional. Sementara  aspek strategik MSDM selama ini kurang 

mendapat porsi dalam audit-audit manajemen konvensional pada umumnya. Sementara 

pembatasan perusahaan manufaktur skala besar karena pertimbangan kelengkapan fungsi 

organisasi. Perusahaan besar pada umumnya memiliki fungsi-fungsi organisasi yang 

lengkap, dan sistem manajemen yang telah mapan, termasuk fungsi MSDM, dan pada 

umumnya telah melakukan manajemen strategik. Sedangkan perusahaan kecil  seringkali 

tidak mempunyai fungsi  atau departemen MSDM secara khusus. Pada umumnya fungsi 

MSDM digabung atau ditangani oleh  fungsi lain, misalnya oleh bagian keuangan. 

Pada tahap rancang bangun model dan pada tahap verifikasi, dilakukan dengan 

studim kasus  yang  melibatkan  perusahaan, yaitu PT. ISM sebuah perusahaan 

manufaktur bidang pangan terbesar di Indonesia, dan PT. BPI sebuah perusahaan 

manufaktur bahan baku untuk pembangunan infrastruktur pipa baja terbesar di 

Indonesaia. Pemilihan kedua perusahaan tersebut dengan pertimbangan pragmatis dan 

mengingat kedua perusahaan tersebut memiliki sistem  manajemen  yang telah mapan, 

termasuk manajemen sumber daya manusia, dan telah menerapkan berbagai macam audit 

(antara lain keuangan, manajemen operasional, sistem manajemen mutu, sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja).   

  Verifikasi melalui uji coba  model  sistem audit MSDM  hanya dilakukan secara 

terbatas pada satu topik, yaitu  pengelolaan budaya perusahaan. Alasan pemilihan topik 

ini didasarkan dua alasan: (1) pengelolaan budaya perusahaan dipandang fundamental, 

dan termasuk persoalan strategik dan kompleks, (2) adanya persetujuan dari pimpinan 

perusahaan di mana uji coba dilakukan.  Penetapan budaya perusahaan sebagai  satu-satu 

topik uji coba,  dapat menimbulkan pertanyaan, misalnya apakah pengelolaan budaya 



 

perusahaan  bisa dikatakan mewakili fungsi-fungsi MSDM secara keseluruhan. Idealnya 

uji coba dilakukan pada beberapa fungsi MSDM, dan pada beberapa perusahaan yang 

berbeda.Validasi juga dilakukan oleh pakar (thinking respondents) yang berasal dari satu 

perusahaan besar. 

Uji coba secara lengkap hanya dilakukan dengan pendekatan swa periksa (self 

assessment). Sementara  uji coba model sistem audit MSDM dengan pendekatan second 

party audit, tidak dilakukan secara penuh, melainkan hanya secara parsial, karena alasan 

waktu dan persetujuan pimpinan perusahaan.   
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