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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara audit 

sumber daya manusia dan penilaian kinerja terhadap produktivitas kerja di UMKM Thoha 

Snack, Cilacap. Dalam penelitian ini, menggunakan sampel yang berjumlah tiga puluh orang. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitas yang di kuantitaskan dengan mengolah data 

yang diperoleh dari kuesioner setelah terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam data numeric 

(angka) dengan menggunakan skala likert. Analisis yang digunakan adalah analisis linear 

berganda. Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan 

pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa audit sumber daya manusia dan penilaian 

kinerja berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja pada karyawan Thoha Snack 

Kata Kunci: Audit Sumber Daya Manusia, Penilaian Kinerja ,Produktivitas Kerja 

  



 

  
 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the effect of human resource audits and performance 

appraisal on work productivity in MSMEs Thoha Snack, Cilacap. In this study, using a sample 

of thirteen people. The type of research used is the quality which is quantified by processing 

the data obtained from the questionnaire after first being transformed into numerical data 

(numbers) using a Likert scale. The analysis used is multiple linear analysis. . Based on the 

results of data analysis, description, testing of research results, and discussion, it can be 

concluded that human resource audit and performance appraisal has a partial effect on work 

productivity of Thoha Snack employees. 

 Keywords: Human Resources Audit, Performance Assessment, Work Productivity 
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