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Utama Belawan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan Audit Manajemen Sumber 
Daya Manusia pada Kantor Kesyahbandar Utama Belawan. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara 
mendeskripsikan penilaiaan pelaksanaan audit manajemen sumber daya manusia 
berdasarkan hasil perbandingan antara kondisi, kriteria, penyebab dan akibat. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa Audit manajemen adalah 
untuk menyediakan informasi yang lebih relevan untuk kepentingan para 
pimpinan meliputi pemerintah, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan 
sumber daya bagi Kantor Kesyahbandar utama Belawan, serta untuk 
pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas pegawai yang lebih 
mempunyai skill. Orientasi dan penempatan tenaga kerja telah dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perusahaan. Ketentuan jumlah pegawai dengan 
kebutuhan SDM tiap bidang secara tepat. Kesyahbandar utama Belawan telah 
mendokumentasikan proses orientasi dan penempatan tenaga kerja serta 
menjalankannya sesuai dengan peraturan perusahaan.   
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