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ABSTRAK 

 

Fungsi produksi dan operasi yang mentransformasikan input menjadi 
output bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dalam kuantitas dan 
kualitas yang telah ditentukan, tepat waktu, secara efektif dan efisien. Agar 
perusahaan dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang diharapkan, 
maka diperlukan suatu evaluasi yang memadai untuk mengukurnya. Evaluasi 
yang dilakukan oleh perusahaan berupa audit operasional. 

Dalam penelitian yang dilakukan pada PT. Telkom divisi consumer service 
timur, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit 
operasional fungsi produksi dan operasi untuk menilai tingkat efektivitas dalam 
menjalankan fungsi serta peranannya. Adapun pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus deskriptif. 

Pada PT. Telkom divisi consumer service timur, evaluasi yang dilakukan 
perusahaan untuk fungsi produksi dan operasi bernama assessment TLAB dan 
pelaksananya adalah assesor yang merupakan personil bidang produksi dan 
operasi itu sendiri. Meskipun tidak disebutkan sebagai audit operasional, namun 
dalam pelaksanaannya assessment TLAB memiliki prosedur dan tujuan yang 
sama dengan audit operasional yaitu mengidentifikasi area di dalam organisasi 
yang memerlukan improvement, rekomendasi perbaikan dan menetapkan 
prioritasnya demi terwujudnya efektivitas dan efisiensi produksi. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan audit operasional dinilai 
berguna dan fungsional dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena jaminan 
pelaksanaan tindak lanjut manajemen atas rekomendasi yang diberikan tim 
assessor dengan diadakannya proses monitoring dan evaluasi. Selain itu tujuan 
auditnya yang lain yaitu menentukan prioritas pada area yang memerlukan 
perbaikan dan improvement serta meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dan 
mengecilkan customer gap demi menjaga kepuasan pelanggan, dapat tercapai. 
Dari segi pelaksana audit kurang memenuhi independensi dan objektivitas karena 
dilaksanakan oleh personil bagian produksi dan operasi itu sendiri, sehingga 
menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan audit operasional. 

 

 

Kata kunci: audit, audit operasional, efektivitas, fungsi produksi dan operasi 
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ABSTRACT 

 

As a section that transforming input to output, operation and production 
function has responsibility to make some products by definite quantity and 
quality, on time, effectively and efficiently. There is a way to measure and 
evaluate company’s performance in order to reach expected efficiency and 
effectiveness. One of this ways is operational audit. 

The writer did a research in PT. Telkom divisi consumer service timur to 
know how accomplishment of operational audit for operation and production 
function to estimate effectiveness rate in role functional performance. This 
research uses a qualitative approach with descriptive study case method. 

In PT. Telkom divisi consumer service timur, the evaluation for operation and 
production function is named assessment TLAB and accomplished by assessor 
from its own function. Although it’s not called as an operational audit, the 
procedure and purpose of assessment TLAB equals with operational audit, such as 
identification to improvement area needed, correction recommendation and 
establish the priority for realizing efficiency and effectiveness in production. 

The conclusion from this research is accomplishment of operational audit 
estimated useful and functional to increase operation and production performance 
because there is a guarantee for implementing recommendation given by assessor 
team thus monitoring and evaluating periodically. Besides that, another audit 
purpose – establish the priority for improvement area needed; increase quality, 
efficiency and effectiveness; and reduce customer gap for customer satisfaction – 
can reached. But, the performer of operational audit is not fulfilling independence 
and objectivity because it did by party from its own function, so make it less 
effective. 

 

 

Keywords: audit, operational audit, effectiveness, operation and production 
function 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi saat ini mengarah pada 

perdagangan bebas yang mengakibatkan semakin tajamnya persaingan dalam 

lingkungan bisnis. Sedangkan kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh efisiensi dan efektivitasnya. Dengan semakin meningkatnya 

jumlah persaingan, setiap perusahaan dituntut untuk lebih efisien dan unggul 

dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sementara perusahaan sendiri selalu 

mengalami keterbatasan dalam memperoleh dana,daya,sarana dan prasarana kerja. 

Telkom divisi consumer service timur yang beralamat di Jl. Ketintang 156 

Surabaya merupakan bagian dari PT. Telekomunikasi Indonesia, dengan wilayah 

kerja di areal Jawa Tengah, Jawa Timur dan kawasan timur Indonesia. Divisi ini 

merupakan unit organisasi Telkom yang berada dibawah direktorat konsumer 

yang berperan sebagai unit operasi dengan fokus pada penyelenggaraan operasi 

sales dan consumer care untuk bisnis Fixed Wire Line (FWL) segmen retail 

khususnya pada pelanggan yang memiliki karakteristik location/address/home 

based customer. 

Sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang memiliki 

jutaan pelanggan, menuntut perusahaan untuk lebih cerdas dalam menjalankan 

operasinya. Perubahan permintaan pasar menuntut perusahaan untuk beroperasi 
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lebih efisien, fleksibel dan menempatkan produk tepat waktu dipasar tanpa 

mengabaikan standar kualitas sesuai dengan spesifikasi pelanggan. 

Fungsi produksi dan operasi yang mentransformasikan input menjadi output 

bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang 

telah ditentukan, tepat waktu, secara efektif dan efisien. Dalam aktivitasnya 

dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi, fungsi ini 

harus secara optimal menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan 

internal yang dimiliki perusahaan. Kebijakan produksi dan operasi, kapasitas 

produksi (sumber daya dan fasilitas), jadwal produksi, inovasi dan peningkatan 

berkelanjutan harus dikonsentrasikan untuk memenuhi kepuasan pelanggan agar 

perusahaan memiliki keunggulan dalam intensitas persaingan yang semakin ketat. 

Kemampuan menghasilkan produk dalam waktu dan kualitas yang tepat 

belumlah cukup untuk mendukung keunggulan bersaing perusahaan. Produk harus 

dihasilkan melalui proses yang efisien dimana optimalisasi penggunaan sumber 

daya menjadi pedoman dalam setiap proses transformasi menghasilkan produk 

dengan biasa produksi yang rendah tanpa mengorbankan atribut kepuasan 

pelanggan, berarti perusahaan telah bergerak menuju keunggulan bersaing. 

Dengan biaya produksi yang rendah, perusahaan dapat menawarkan produk 

tersebut kepada pelanggan dengan harga yang relatif rendah dari pesaing tanpa 

mengorbankan proporsi margin yang telah direncanakan. 

Agar perusahaan dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang 

diharapkan, maka diperlukan suatu evaluasi yang memadai untuk mengukurnya. 
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Evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan umumnya berupa audit pada fungsi 

operasionalnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah fungsi 

operasional perusahaan tersebut telah menjalankan peranannya dengan baik 

sekaligus memberikan saran serta rekomendasi yang berguna dalam 

meningkatkan keberhasilan serta pencapaian tujuan perusahaan. 

Audit operasional merupakan penelaahan atas prosedur dan metode operasi 

entitas untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Pada kesimpulan 

tentang audit operasional, rekomendasi yang umumnya diberikan adalah 

memperbaiki prosedur. Audit operasional kadang-kadang disebut audit kinerja, 

audit manajemen, atau audit komprehensif. (Guy Dkk,2003:419) 

Tujuan utama audit operasional adalah mengevaluasi efektifitas dan efisiensi 

organisasi, namun audit operasional juga dapat menjangkau aspek yang ketiga, 

yaitu ekonomisasi. Evaluasi ekonomi adalah pemeriksaan atas biaya dan manfaat 

dari suatu kebijakan atau prosedur. Dalam konteks audit operasional, evaluasi 

ekonomi merupakan pertimbangan jangka panjang tentang apakah manfaat 

kebijakan atau prosedur lebih besar daripada biayanya. Selain itu audit 

operasional dijalankan dengan tujuan untuk mengukur kinerja yang telah 

dilakukan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, mengidentifikasi apakah 

terdapat kesempatan yang dapat diraih perusahaan sebagai bentuk peningkatan 

kerja, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa audit operasional dilakukan untuk 

mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas suatu 
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organisasi. Audit operasional mengidentifikasi timbulnya penyelewengan dan 

penyimpangan yang terjadi dan kemudian membuat laporan yang berisi 

rekomendasi tindakan perbaikan selanjutnya. Audit operasional merupakan salah 

satu alat pengendalian yang membantu dalam mengelola perusahaan dengan 

penggunaan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan 

efektif dan efisien. 

 Audit operasional dapat dilakukan oleh auditor internal ataupun oleh auditor 

eksternal dari kantor akuntan publik. Pemilihan auditor pelaksana ditetapkan oleh 

manajemen perusahaan berdasarkan pada pertimbangan objektivitas dan biaya 

audit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, Rumusan 

masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan audit 

operasional fungsi produksi dan operasi pada PT. TELKOM divisi consumer 

service timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit 

operasional fungsi produksi dan operasi pada PT. telkom divisi consumer service 

timur untuk menilai efektivitas dan menjalankan fungsi dan peranannya. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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1. Bagi penulis, merupakan salah satu sarana untuk menerapkan teori yang telah 

diperoleh dibanggku kuliah pada keadaan yang nyata serta melengkapi 

pengetahuan dibidang pengauditan. 

2. Bagi pembaca, manambah wawasan mengenai evaluasi efektivitas 

pelaksanaan audit operasional khususnya pada perusahaan jasa, serta 

mendorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang berkaitan 

dengan pembahasan ini. 

3. Bagi perusahaan, diharapkan  mendapatkan manfaat dan masukan yang 

membangun, dari rekomendasi dan saran yang diberikan pada akhir penelitian. 

4. Bagi universitas, menambah referensi mengenai evaluasi efektivitas 

pelaksanaan audit operasional pada perusahaan jasa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa bab dengan 

uraian yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar  belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menerangkan konsep-konsep dan teori-teori  berhubungan 

dengan permasalahan yang telah diidentifikasikan, yang akan 
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digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa serta berisi tinjauan 

penelitian sebelumnya. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi pedoman pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan 

oleh peneliti, terdiri dari pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi, komponen-komponen desain penelitian, jenis dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisa. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian pada perusahaan, gambaran 

umum perusahaan dan struktur organisasi perusahaan yang dijadikan 

objek penelitian. Bab ini juga mendeskripsikan pembahasan dan 

analisa permasalahan yang dilakukan terhadap perusahaan berdasarkan 

landasan teori yang relevan. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dikemukakan simpulan atas pembahasan serta saran-saran 

yang dijadikan pedoman penelitian selanjutnya dan memberikan 

tambahan pengetahuan bagi pihak manajemen perusahaan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan teori 

2.1.1. Audit 

2.1.1.1. Pengertian Audit 

Ilmu pengetahuan merupakan suatu syarat utama aktivitas suatu profesi. 

Salah satunya adalah auditing yang merupakan ilmu pengetahuan yang didasari 

oleh teori dan konsep dasar. Audit menurut Arens dan Beasley (2008:4): 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to 

determine and report on the degree of correspondence between the information 

and established criteria. Auditing should be done by competent, independent 

person.”     

Boynton dan kell (2003:5) memberikan definisi auditing berdasarkan “report 

of committee on basic auditing concepts of the american accounting association” 

(accounting review, vol 47) sebagai: 

“ Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara 

obyek mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan 

menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang 
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telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang 

berkepentingan,” 

Beberapa ciri penting yang ada dalam definisi tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Suatu proses sistematis.  

Berupa serangkaian langkah atau prosedur yang logis,terstruktur dan 

terorganisir.  

2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. 

 Berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut 

tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk ataupun terhadap perorangan 

(atau entitas) yang membuat asersi tersebut. 

3. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi. 

 Merupakan representasi yang dibuat oleh perorangan atau entitas. Asersi ini 

merupakan subjek pokok auditing. 

4. Derajat kesesuaian.  

Menunjuk pada kedekatan dimana asersi dapat diidentifikasi dan 

dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

5. Kriteria yang telah ditetapkan. 
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 Adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi 

atau pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang 

dibuat oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran kinerja lainnya yang 

ditetapkan oleh manajemen, serta badan pengatur lainnya. 

6. Penyampaian hasil.  

Diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukan derajat kesesuaian antara 

asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. penyampaian hasil ini dapat 

meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi 

keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit. 

7. Pihak-pihak yang berkepentingan.  

Adalah mereka yang menggunakan atau mengandalkan temuan-temuan 

auditor. Dalam lingkungan bisnis, mereka adalah para pemegang saham, 

manajemen, kreditor kantor pemerintah dan masyarakat luas.  

2.1.1.2.  Jenis-jenis audit 

Menurut boynton dan kell (2003:6) ada tiga jenis audit yang umumnya 

menunjukan karakteristik kunci yang tercakup dalam pengertian audit. Tiga jenis 

audit tersebut adalah: 

1. Audit laporan keuangan (financial statement audit) 

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan 

mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat 
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memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara 

wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Audit laporan keuangan dari perusahaan-

perusahaan besar sangat diperlukan untuk memfungsikan pasar sekuritas 

nasional. Hasil audit laporan keuangan tersebut didistribusikan kepada para 

pengguna dalam spektrum yang luas, seperti pemegang saham, kreditor, 

kantor pemerintah dan masyarakat umum melaui laporan auditor atas laporan 

keuangan. Selain itu, auditor eksternal juga juga menyiapkan laporan kepada 

dewan direksi tentang pengendalian internal perusahaan serta temuan-temuan 

audit lainnya. Secara signifikan, audit laporan keuangan dapat menurunkan 

resiko investor dan kreditor dan kreditor dalam membuat berbagai keputusan 

investasi dengan tidak menggunakan informasi yang bermutu rendah. 

2. Audit kepatuhan (compliance audit) 

Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti 

untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah 

sesuai dengan persyaratan, ketentuan atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan 

juga harus didasarkan pada kriteria yang didasarkan auditor. Aplikasi yang 

paling luas dari audit kepatuhan berkaitan dengan kriteria yang didasarkan 

pada ketentuan pemerintah. Laporan audit kepatuhan pada umumnya 

ditujukan kepada otoritas yang menerbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri 

dari (1) ringkasan temuan atau (2) pernyataan keyakinan mengenai derajat 

kepatuhan dengan kriteria tersebut. 
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3. Audit operasional (operational auditing) 

Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi 

bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam 

hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Kadang audit ini disebut 

juga sebagai audit kinerja atau audit manajemen. Dalam suatu lingkup bisnis, 

lingkup audit ini dapat mencakup seluruh kegiatan dari (1) satu departemen, 

cabang, atau divisi atau (2) suatu fungsi yang mungkin merupakan fungsi 

lintas unit usaha. Kriteria atau tujuan yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi dan efektivitas dapat ditentukan oleh manajemen atau lembaga yang 

berwenang. Pada sisi lain audior operasional dapat juga membantu menyusun 

kriteria yang akan digunakan. Laporan untuk audit operasional tidak hanya 

memuat pengukuran efisiensi dan efektivitas saja, namun juga memuat 

rekomendasi untuk penimgkatan kinerja.  

Menurut Agoes (1996:5) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan 

atas: 

1. Management audit (Operational audit) 

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh 

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut telah 

dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pendekatan yang biasa 

dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis dari masing-

masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Audit prosedur yang 
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dilakukan dalam suatu management audit tidak seluas audit prosedur yang 

dilakukan pada suatu general (financial) audit, karena ditekankan pada 

evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan. 

2. Compliance audit (Pemeriksaan ketaatan) 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah 

mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang 

ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) 

maupun pihak extern (pemerintah,Bapepam,Bank Indonesia,Direktorat 

jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP 

maupun bagian internal audit. 

3. Internal audit (Pemeriksaan internal) 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik 

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun 

ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Internal auditor 

biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, 

karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor 

yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. 

4. Computer audit 

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data 

akuntansinya dengan menggunakan EDP (electronic data processing) system. 
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2.1.1.3. Tahap-Tahap Audit 

Didalam memutuskan apakah suatu penugasan audit dapat diterima atau 

tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari enam tahap berikut ini 

(Mulyadi,1998:118): 

1.  Mengevaluasi integritas manajemen 

2. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa 

3. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit 

4. Menilai independensi 

5. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan. 

6. Membuat surat penugasan audit 

2.1.2. Audit Operasional 

2.1.2.1. Pengertian audit operasional 

Menurut Agoes (1996:173), audit manajemen atau audit operasional adalah 

“suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh 

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tesebut sudah dilakukan 

secara efektif, efisien dan ekonomis.” 
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Menurut Arens dan Beasley (2008:13) “Operational audit is a review of any 

part of an organization’s operating procedures and methods for the purpose of 

evaluating efficiency and effectiveness.” 

Sedangkan menurut Boynton dan Kell (2003:498) audit operasional adalah 

“suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan kehematan 

operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan 

kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi 

perbaikan.” 

Bagian-bagian penting dari definisi ini adalah sebagai berikut: 

1.  Proses yang sistematis 

Audit operasional menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang 

logis,terstruktur dan terorganisasi. Aspek ini meliputi perencanaan yang baik, 

seta perolehan dan evaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan 

aktivitas yang  sedang diaudit. 

2. Mengevaluasi operasi organisasi 

Dalam audit operasional, kriteria seringkali dinyatakan dalam bentuk standar 

kinerja yang ditetapkan oleh manajemen. Namun dalam beberapa kasus, 

standar itu mungkin ditetapkan oleh badan pemerintah atau oleh industri. 

Audit operasional mengukur derajat kesesuaian antara kinerja aktual dan 

kriterianya. 

3. Efektivitas, efesiensi dan kehematan operasi 
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Tujuan utama dari auditing operasional adalah membantu manajemen 

organisasi yang diaudit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan 

kehematan operasi. 

4. Melaporkan kepada orang-orang yang tepat 

Penerima laporan audit operasional adalah yang tepat adalah manajemen atau 

individu atau badan yang meminta audit. Kecuali jika audit diminta oleh pihak 

ketiga, pembagian laporan itu tetap berada dalam lingkungan entitas. Dalam 

sebagian besar kasus, dewan komisaris atau komite audit adalah pihak yang 

menerima salinan laporan audit operasional. 

5. Rekomendasi perbaikan 

Audit operasional tidak berakhir dengan dengan menyajikan laporan temuan. 

Audit operasional juga mencakup pembuatan rekomendasi perbaikan. 

Pengembangan rekomendasi sebenarnya dalah salah satu aspek menantang 

dalam jenis audit ini. 

2.1.2.2. Hakikat Audit Operasional 

Audit operasional atau audit manajemen pada hakikatnya adalah merupakan 

suatu instrumen ilmiah yang diperuntukan bagi manajemen puncak. Dikatakan 

demikian karena manajemen puncak yang menarik manfaat paling besar dari hasil 

kegiatan tersebut. Maksud diselenggarakan audit operasional secara berkala 

adalah untuk meneliti dan menilai kinerja perusahaan disoroti dari sudut pandang 

peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Baik dalam arti 
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perusahaan sebagai keseluruhan maupun dalam arti sebagai komponennya. 

Manajemen puncak mungkin saja memutuskan untuk meyelenggarakan audit 

operasional karena lima pertimbangan lain. (Siagian,2001:13) 

1. Manajemen puncak merasa perlu mengambil tindakan yang bersifat preventif. 

Artinya, maksud lain dari penyelenggaraan audit operasional adalah untuk 

meneliti apakah ada situasi dalam perusahaan yang potensial dapat menjadi 

masalah dimasa depan meskipun pengamatan sepintas mungkin menunjukan 

bahwa situasi demikian tidak dihadapi oleh perusahaan. 

2. Mungkin manajemen puncak merasa bahwa secara sistematik dan berkala 

dilakukan upaya membandingkan kinerja perusahaan sebagai keseluruhan atau 

berbagai komponen didalamnya dengan standar kinerja yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

3. Merupakan kenyataan dalam kehidupan manajemen bisnis bahwa semakin 

besar suatu perusahaan, makin banyak satuan kerja yang diciptakan sebagai 

penanggungjawab berbagai kegiatan ofungsional perusahaan. 

4. Tidak atau kurang lancarnya arus informasi yang dibutuhkan oleh manajemen 

puncak dapat pula menjadi faktor penyebab dilaksanakannya audit terhadap 

fungsi atau satuan kerja tertentu. 

5. Alasan lain bagi manajemen untuk memutuskan melaksanakan audit adalah 

karena ada sinyalemen bahwa dalam perusahaan terdapat masalah tertentu 
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yang harus segera diketahui penyebabnya dan demikian dapat diambil 

langkah-langkah untuk mengatasinya. 

2.1.2.3. Jenis Audit Operasional 

 Arens dan beasley (2008:844) membagi audit operasional kedalam tiga jenis, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Audit Fungsional (functional audits) 

Audit fungsional berhubungan berhubungan dengan salah satu atau lebih 

fungsi dalam organisasi. Audit ini memiliki kelebihan karena memungkinkan 

adanya spesialisasi, sehingga keahlian dalam suatu bidang tertentu dapat 

ditingkatkan dan pemeriksaan diharapkan bisa bekerja lebih efisien. Tetapi 

audit ini juga memiliki kelemahan yaitu adanya kesulitan dalam mengurangi 

hubungan dengan fungsi lain. 

2. Audit Organisasional (Organizational audits) 

Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit 

organisasi seperti departemen,cabang atatu anak perusahanan. Penekanan 

dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi 

saling berinteraksi. Recana organisasi dan metode-metode untuk 

mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat penting dalam jenis audit ini. 

3. Penugasan khusus (special assignment) 
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Penugasan audit operasional khususnya timbul atas permintaan manajemen. 

Misalnya audit untuk menentukan akibat dari sistem IT yang tidak efektif, 

investasi kemungkinan adanya kecurangan dalam suatu divisi dan membuat 

rekomendasi untuk mengurangi biaya pada produk manufaktur. 

2.1.2.4. Perbedaan dan Persamaan Antara Audit Operasional dan Audit 

Laporan Keuangan 

Perbedaan tahapan audit antara tahapan audit operasional dan audit laporan 

keuangan (boynton dan kell,2003:500) 

TABEL 2.1 

Perbedaan tahapan audit operasional dan audit laporan keuangan 

AUDIT LAPORAN KEUANGAN 

                      melaporkan  
         Menerima      merencanakan    melaksanakan   temuan kepa- 
           Klien   audit           audit    da pemegang 
           Saham 
 
 

AUDIT OPERASIONAL 
 
 
  
     Memilih      Merencanakan     Melaksanakan 
      Auditee   audit   audit 
 
 
 
 
 
      Melaporkan      Melakukan    
             Temuan kepada    tindak  lanjut 
               Manajemen 
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Sumber: boynton et al . 2003. Modern Auditing. Edisi Ketujuh . Jakarta: Erlangga 

 

 

Perbandingan antara audit operasional dan audit laporan keuangan dilihat dari 

beberapa aspek berikut ini (Guy,2002:1006) 

Tabel 2.2 

Perbandingan antara audit operasional dan audit laporan keuangan 

 Audit operasional Audit laporan 
keuangan 

Tujuan Menekankan pada efisiensi, 
efektivitas dan ekonomi. 

 

Melaporkan keadaan 
yang sebenarnya atas 
informasi keuangan 
yang historikal. 

Distribusi laporan Utamanya untuk manajemen Pihak ketiga 

Cakupan  Area keuangan dan area non 
keuangan 

Hanya informasi 
keuangan 

Sumber: Guy et al. 2002. Auditing. edisi Kelima. Jilid Pertama. Jakarta: Penebit 
Erlangga. 
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Menurut Agoes (1996:174) perbedaan antara audit operasional dan audit 

laporan keuangan adalah: 

Tabel 2.3 

Perbedaan antara audit operasional dan audit laporan keuangan 

Audit operasional Audit laporan keuangan 

1. Bisa dilakukan oleh internal auditor, 
atau konsultan manajemen. Selain 
itu di Indonesia audit operasional 
dilakukan oleh BPK atau BPKP. 

1. Harus dipimpin oleh seorang 
registered accountant dari sebuah 
kantor akuntan publik. 

2. Pada akhir pemeriksaan, auditor 
memberikan laporan kepada 
manajemn beruapa temuan audit 
mengenai efektivitas sistem 
pengendalian manajemen beserta 
saran-saran untuk memeperbaiki 
kelemahan-kelemahan yang 
ditemukan selama pelaksanaan 
audit operasional. 

2. Pada akhir pemeriksaannya, 
auditor harus memberikan 
pendapat mengenai kewajaran 
laporan keuangan yang telah 
disusun manajemen. Selain itu 
memberikan management letter 
yang memberitahukan kepada 
manajemen mengenai kelemahan-
kelemahan dalam struktur 
pengendalian intern dan saran-
saran perbaikannya. 

3. Biasanya dilakukan jika manajemn 
merasakan adanya kebutuhan. 

3. Dilakukan secara rutin (setiap 
tahun) 

4. Ikatan Akuntan Indonesia belum 
menyusun standar pemeriksaan 
untuk audit operasional, namun 
BPK dan BPKP sudah memiliki 
pedoman audit operasional. 

4. Pemeriksaan dilakukan dengan 
berpedoman pada standar 
profesional akuntan publik yang 
disusun ikatan akuntan Indonesia. 

5. Kriteria dalam suatu audit 
operasional bisa berupa kebijakan 
yang ditentukan manajemen, 
peraturan pemerintah, peraturan 

5. Kriteria dalam audit laporan 
keuangan sudah jelas, yaitu prinsip 
akuntansi yang berlaku umum 
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asosiasi dan lain-lain. (standar akuntansi keuangan) 

Sumber: Agoes,sukrisno. 1996. Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh kantor 
akuntan publik. Jilid kedua. Jakarta:Lembaga penerbit FE-UI.  

 

Sedangkan persamaan antara audit operasional dengan audit laporan 

keuangan adalah: 

1. Auditor operasional dan auditor laporan keuangan haruslah independen. 

2. Auditor operasional dan auditor laporan keuangan harus mengumpulkan bukti-

bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung opininya. 

3. Beberapa teknik dan prosedur audit yang biasa digunakan baik oleh auditor 

operasional dan auditor laporan keuangan adalah: 

a. Teknik inquiry, observasi dan inspeksi. 

b. Menggunakan kuesioner pengendalian internal dan flowchart atau memo 

narasi untuk mempelajari sistem dan prosedur akuntansi dan mengevaluasi 

pengendalian internal yang terdapat di perusahaan. 

c.  Pengggunaan statistikal sample atau judgemental sampling untuk 

pemilihan sample yang akan diuji. 

d. Penggunaan jasa spesialis komputer jika perusahaan yang diaudit sudah 

menerapkan sistem akuntansi terkomputerisasi. 
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4. Pelaksanaan audit harus dipimpin dan disupervisi oleh orang yang memiliki 

pengalaman yang cukup dibidang audit serta memiliki latarbelakang 

pendidikan akuntansi. 

5. Auditor operasional dan auditor laporan keuangan harus mendokumentasikan 

prosedur audit yang dilakukan, bukti-bukti yang dikumpulkan dan temuan-

temuan audit dalam kertas kerja pemeriksaan dengan rapi dan disusun secara 

sistematis. 

2.1.2.5.   Tujuan Audit Operasional 

Menurut Guy dan Winters (2006:421) audit operasional biasanya dirancang 

untuk memenuhi satu atau lebih dari tujuan berikut: 

1. Menilai kinerja. 

Setiap audit operasional meliputi penilaian kinerja organisasi yang ditelaah. 

Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kegiatan organisasional 

dengan (1) tujuan, seperti kebijakan, standar, dan sasaran organisasi yang 

ditetapkan manajemen atau pihak yang menugaskan, serta dengan (2) kriteria 

penilaian yang sesuai. 

2. Mengidentifikasi peluang perbaikan. 

Peningkatan efisiensi, efektivitas dan ekonomi merupakan kategori yang luas 

dari pengklasifikasian sebagian besar perbaikan. Auditor dapat 

mengidentifikasi peluang perbaikan tertentu dengan mewawancarai individu, 

menobservasi operasi, menelaah laporan dimasa lalu atau masa berjalan, 
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mempelajari transaksi, membandingkan dengan standar industri, 

menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan pengalaman, atau 

menggunakan sarana dan cara lain yang sesuai. 

3. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut. 

Sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam selama 

pelaksanaan audit opersional. Dalam banyak hal, auditor dapat membuat 

rekomendasi tertentu. Dalam kasus lainnya, mungkin diperlukan studi lebih 

lanjut di luar ruang lingkup penugasan, dimana auditor dapat menyebutkan 

alasan mengapa studi lebih lanjut paa bidang tertentu dianggap tepat.  

2.1.2.6. Karakteristik audit operasional 

Menurut Henry  Simamora (2002:14), audit operasional memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Auditor yang melaksanakan audit operasional berposisi independen dari 

aktivitas yang diauditnya. 

2. Laporan auditor ditujukan kepada seseorang atau bagian didalam 

entitas/organisasi yang mempekerjakan auditor. 

3. Asersi mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja aktivitas tertentu. 

4. Laporan auditor kerap kali melaporkan masalah atau kelemahan yang 

diidentifikasi selama penyelenggaraan audit operasional ketimbang pelaporan 

secara menyeluruh. 
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2.1.2.7. Sumber kriteria penilaian dalam audit operasional 

Lebih banyak kriteria spesifik biasanya sangat diperlukan sebelum memulai 

audit operasional. Untuk mengembangkan kriteria evaluasi yang spesifik, audit 

operasional bisa menggunakan beberapa sumber (Arens dan Beasley,2008:847), 

antara lain: 

1. Kinerja historis (historical performance) 

Kriteria bisa didasarkan pada hasil aktual dari tahun sebelumnya. Dengan 

menggunakan kriteria ini, auditor bisa menentukan apakah suatu hal telah 

menjadi “lebih baik” atau malah “bertambah buruk” pada saat dibandingkan. 

Kelebihan dari pendekatan ini adalah bahwa kriteria ini sangat mudah untuk 

didapatkan. 

2. Kinerja yang diperbandingkan (benchmarking) 

Pada umumnya perusahaan yang menjadi subjek audit operasional memiliki 

banyak kesamaan dengan perusahaan sejenis pada unit-unit yang menjadi 

objek audit sehingga dapat dibandingkan. Dari perbandingan ini akan dapat 

dinilai kelemahan maupun keunggulannya. 

3. Standar rekayasa (engineered standards) 

Hal ini dimungkinkan dalam beberapa perikatan untuk mengembangkan 

kriteria yang didasarkan pada standar rekayasa. Standar ini biasanya 

diperlukan untuk digunakan dalam memecahkan masalah operasional yang 
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penting dan spesifik karena kriteria yang ada dinilai kurang mencukupi, 

sehingga diperlukan standar rekayasa yang lebih relevan. 

4. Diskusi dan kesepakatan (discussion and agreement) 

Terkadang kriteria yang objektif sulit untuk didapatkan, dan dikembangkan 

dengan sangat baik malalui diskusi dan kesepakatan. Pedoman ini berasal dari 

kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak terkait, baik 

manajemen puncak, auditor maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan 

terhadap hasil audit nantinya. 

2.1.2.8. Tahapan audit operasional 

Ada lebih banyak tahap dalam audit operasional daripada dalam tahap audit 

keuangan. Struktur umum dari audit operasional tertentu adalah proses lima tahap 

(Guy and winters,2006:421) yaitu: 

1. Pengenalan 

Sebelum memulai suatu audit operasional, auditor terlebih dahulu harus 

mengenali kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit. Disamping itu auditor 

juga harus memahami dengan jelas tujuan dan ruang lingkup penugasan, serta 

sifat pelaporan yang akan diterbitkan. Auditor juga harus menentukan apakah 

individu atau entitas yang meminta audit tersebut memiliki otoritas untuk 

memberi penugasan. 

2. Survey 
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Selama tahap survey dari audit operasional, yang lebih dikenal sebagai survei 

pendahuluan (preliminary survey), auditor harus berusaha mengidentifikasi 

bidang masalah dan bidang penting yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan 

atau fungsi yang sedang diaudit. Biasanya digunakan kuesioner untuk 

mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu didalami lebih jauh dari kegiatan 

atau fungsi tersebut. 

3. Pengembangan program 

Pada awalnya auditor menyususn program pekerjaaan, berdasarkan tujuan 

audit, yang merinci pengujian dan analisis yang harus dilaksanakan atas 

bidang-bidang yang dianggap penting dari hasil survei pendahuluan. 

Disamping itu auditor juga menjadwalkan kegiatan kerja, menugaskan 

personel yang sesuai, menentukan keterlibatan personel lainnya dalam 

penugasan serta menelaah kertas kerja audit. 

4. Pelaksanaan audit 

Auditor melaksanakan prosedur audit yang telah ditentukan dalam progaram 

audit untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan analisis, menarik 

kesimpulan dan mengembangkan rekomendasi. Selama melakukan pekerjaan 

lapangan, auditor harus menyelesaikan setiap langkah audit yang spesifik dan 

mencapai tujuan audit secara keseluruhan untuk mengukur efektivitas, 

efisiensi dan ekonomis. 

5. Pelaporan  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi pelaksanaan audit operasional ..... Frentinidia Herawati



 

 

Tahap pelaporan merupakan tahap yang penting bagi keberhasilan 

keseluruhan audit operasional yang dilakukan. Laporan audit operasional pada 

umumnya mengandung dua unsur utama, yaitu: (1) tujuan penugasan, ruang 

lingkup dan pendekatan serta (2) temuan-temuan khusus dan rekomendasi. 

Laporan ini seringkali mencantumkan juga mencantumkan ikhtisar eksekutif 

yang menyoroti intisari dan kesimpulan dari rincian laporan keuangan 

tersebut. 

Secara garis besar audit operasional memiliki tahapan yang sama, menurut 

Gupta (1991:643) audit operasional adalah “serangkaian tugas yang dihubungkan 

dengan proses manajemen”. Didalamnya mengandung beberapa langkah berikut 

ini: 

1. Identifikasi yang menjadi tujuan dari organisasi. Terkadang tujuan ditampilkan 

pada jangka waktu yang spesifik, tapi dalam kebanyakan kasus, tujuan 

tersebut tidak disebutkan. 

2. Keseluruhan tujuan dari organisasi dapat diturunkan menjadi target yang 

mendetail dan rencana untuk berbagai macam segmen. 

3. Struktur organisasi dikaji ulang untuk menilai apakah hal tersebut sudah efektif 

atau belum sesuai dengan detail target dan keseluruhan tujuan. 

4. Kinerja atas setiap area fungsional atau pusat tanggung jawab harus diperiksa. 

Juga, harus dibandingkan dengan tujuan dan target organisasi. 
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5. Sistem motivasi bisa dijalankan dimana insentif diberikan kepada tiap personel 

sebagai hasil dari pelaksanaan audit operasional. 

Sedngkan menurut Arens dan Beasley (2008:848), ada tiga tahapan dalam 

pelaksanaan audit operasional, yaitu: 

1. Perencanaan (planning) 

Sama seperti pada audit laporan keuangan, auditor operasional juga harus 

menentukan cakupan (scope) atas perikatan dan mengkomunikasikannya 

kepada unit organisasional. Hal lain yang harus dilakukan antara lain: 

menyiapkan surat perikatan, mengumpulkan banyak informasi berkaitan 

dengan latar belakang dari unit organisasi, memahami pengandalian internal 

dan memperkirakan bukti yang harus dikumpulkan nantinya.  

2. Pengumpulan bukti dan evaluasi (evidence accumulation and evaluation) 

Pengumpulan bukti dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen 

yang ada, wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek audit 

operasional dan observasi. Auditor pelaksana harus dapat mengumpulkan 

bukti yang cukup kompeten sehingga dapat menghasilkan dasar yang sesuai 

(reasonable) sebagai kesimpulan tentang unit atau fungsi yang diaudit. 

3. Pelaporan dan penindaklanjutan (reporting and follow up) 

Hasil dari pelaksanaan audit operasional merupakan laporan yang diberikan 

kepada manajemen, dimana dalam laporan audit operasional tersebut terdapat 

lingkup dimana audit tersebut dilaksanakan, temuan audit yang berkaitan 
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dengan unit tersebut dan rekomendasi yang diberikan kepada manajemen dan 

unit atau fungsi yang diaudit berkaitan dengan temuan audit. 

2.1.2.9. Auditor yang Melaksanakan Audit Opearasional 

Menurut Arens dan beasley (2008:845), audit operasional biasanya dilakukan 

oleh salah satu dari ketiga jenis auditor berikut ini: 

1. Auditor internal 

Banyak departemen audit internal yang melakukan audit operasional 

sekaligus melakukan audit keuangan secara simultan. Karena mereka 

menghabiskan seluruh waktu bekerjanya untuk perusahaan yang mereka 

audit, auditor internal memiliki keunggulan dalam melakukan audit 

operasional. Mereka dapat mengembangkan pertimbangan pengetahuan 

tentang perusahaan dan bisnisnya, yang mana sangat diperlukan untuk 

mengefektifkan audit operasional. 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah melaksanakan audit operasional seringkali sebagai bagian 

dalam melakukan audit keuangan. 

3. Kantor Akuntan Publik (Auditor eksternal) 

Ketika Kantor Akuntan Publik melakukan audit atas laporan keuangan 

historis, sebagian dari audit tersebut terdiri atas pengidentifikasian masalah 

operasional dan membuat rekomendasi yang berguna bagi klien. Pengetahuan 
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mengenai bisnis klien, yang mana didapatkan oleh auditor eksternal ketika 

melaksanakan audit, seringkali menyediakan informasi yang berguna untuk 

memberikan rekomendasi operasional. 

2.1.3. Efektivitas 

2.1.3.1. Pengertian Efektivitas 

Menurut Lawrence B. Sawyer (2005:211) efektivitas adalah “menekankan 

hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu.”  

Menurut Agoes (1996:180) “jika suatu goal, objektif, program dapat tercapai 

dalam batas waktu yang ditargetkan tanpa memerdulikan biaya yang dikeluarkan 

maka hal tersebut disebut efektif”,  Ruchyat Kosasih (1990) seperti yang dikutip 

oleh Agoes (1996:180) menyatakan bahwa “efektivitas diartikan sebagai 

perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan 

pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas (volume) hasil 

kerja, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.”, dan menurut 

Hans kartikahadi (1990), seperti yang dikutip oleh Agoes (1996:180), maksud dari 

Efektivitas adalah “produk akhir dari suatu kegiatan operasitelah mencapai 

tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun 

batas waktu yang ditargetkan.” 

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa efektivitas menekankan 

pada tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. dengan kata lain penilaian efektivitas didasarkan pada sejauh mana 
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tujuan suatu organisasi dapat terpenuhi dan berhubungan dengan melakukan 

sesuatu yang benar dan terkait dengan tujuan tersebut sesuai dengan standar atau 

kebijakan yang telah dibuat. 

 

 

2.1.3.2. Kriteria Audit Operasional yang Efektif 

Sondang Siagian (2001:25), mengemukakan bahwa keberhasilan pelaksanaan 

audit operasional sangat ditentukan oleh mantapnya pengambilan langkah-

langkah yang oleh para pakar dan praktisi manajemen sudah diakui sebagai 

tindakan yang harus diambil, yaitu: 

1. Penentuan cakupan kegiatan audit 

Adanya kesatuan persepsi antara manajemen puncak dan pelaksana audit 

tentang cakupan kegiatan audit merupakan hal yang penting, bahkan dapat 

dikatakan mutlak. Tentu yang berlaku adalah persepsi dan intepretasi 

manajemen puncak tentang cakupan itu karena manajemen puncak akan 

mengambil tindakan korektif berdasarkan temuan dan saran tindak pelaksana 

audit.  

Ruang lingkup menunjukan luas (area) dari tujuan audit. Beberapa hal penting 

yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam 

menentukan ruang lingkup audit. Disamping itu, penentuan ruang lingkup 
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audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. secara garis 

besar ruang lingkup audit operasional adalah (Bayangkara, 2010:23): 

A. Bidang keuangan 

B. Ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan 

C. Ekonomisasi, menekankan pada bagaimana setiap aktivitas dalam objek 

audit mengelola dana yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang lebih 

besar. 

D. Efisiensi, optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

E. Efektivitas, menyangkut bagaimana pencapaina tujuan program, 

pemanfaatan hasil program dan pengaruh pemanfaatan hasil program. 

2. Perencanaan kegiatan audit 

Hal-hal yang perlu terlihat jelas dalam rencana aksi adalah: 

a. Identifikasi komponen perusahaan yang akan menjadi sumber data. 

b. Jangka waktu pelaksanaan audit. 

c. Pengorganisasian pelaksanaan audit. 

d. Penentuan instrumen pengumpulan data. 

e. Teknik analisis yang akan digunakan.   
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Menurut Pramono (2008:32), dalam kondisi normal audit dilaksanakan 

minimal setiap tahun sekali sementara waktu pelaksanaannya disesuaikan 

dengan kondisi perusahaan. dalam kondisi tertentu pelaksanaannya disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan audit, antara 

lain: 

A. Konfirmasi jadwal audit kepada departemen yang akan diaudit. Jadwal 

audit mau tidak mau akan mengganggu proses kerja reguler maka jadwal 

ini harus dikonfirmasikan terlebih dahulu. Biasanya untuk menghindari 

terganggunya proses kerja reguler, audit dilakukan pada hari libur atau saat 

closing (akhir bulan). 

B. Persiapan check sheet audit. Persiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 

oleh auditor. Ada baiknya jika memberikan check point audit kepada 

auditee beberapa hari sbeleum pelaksanaan. Tujuannya adalah agar auditee 

dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. 

C. Kesepakatan aturan penilaian. Harus ada kejelasan dan kesepakatan 

mengenai proses penilaian. Tujuannya untuk mendapatkan kepastian item 

audit mana yang sudah sempurna dan mana yang harus diperbaiki lagi. 

D. Simulasi audit. Audit leader harus memastikan bahwa semua anggota sudah 

siap melaksanakan audit. Bahkan jika perlu dilakukan simulasi terlebih 

dulu. 
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3. Pengumpulan fakta dan data 

Tidak ada satupun teknik pengumpulan data yang sama efektifnya untuk 

semua kegiatan audit. Karena itu pelaksana audit harus mampu memilih 

menggunakan teknik yang dipandang paling tepat. Beberapa yang dapat 

dipertimbangkan untuk digunakan antara lain ialah: 

a. Mempelajari dokumen resmi perusahaan tentang bidang fungsional atau 

komponen yang akan diaudit. 

b. Melakukan wawancara dengan manajemen dan para karyawan yang 

menangani bidang fungsional atau satuan kerja tertentu. 

c. Menyusun dan menyebarluaskan kuesioner kepada pihak-pihak tertentu. 

d. Melakukan survei langsung dilapangan. 

Langkah ini sangat penting karena dapat memperoleh jaminan bahwa data yang 

dikumpulkan bermutu tinggi yang akan menghasilkan informasi yang akan 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh manajemen puncak. 

Dalam pelaksanaan audit, auditor melakukan proses audit ditemani perwakilan 

dari departemen yang diaudit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

(Pramono, 2008:139), yaitu: 

a. Pelaksanaan audit sebisa mungkin tidak melewati durasi yang ditentukan. 

Jika terdapat kelebihan waktu yang tidak bisa dihindari, harus ada 

kesepakatan terlebih dahulu antara auditor dengan auditee. 
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b. Auditee harus memberikan keterangan atau bukti dengan lengkap, 

transparan dan jelas. Tapi umumnya proses audit hanya dilakukan secara 

garis besar saja tidak terlalu detail. 

c. Audit dilakukan secara lengkap tanpa melewati satu item pun yang sudah 

ditentukan. Namun dalam kondisi tertentu, item audit dapat dilakukan 

secara random (sampling) dengan memprioritaskan item penting terlebih 

dahulu. 

d. Semua keterangan yang diperoleh, sekiranya penting dan bermanfaat, 

dicatat pada lembar pemeriksaan (KKA). Keterangan ini akan menjadi 

bahan pertimbangan pada saat menentukan kelulusan proses audit. 

e. Ketidaksesuaian yang ditemukan harus dicatat dan diberi keterangan. 

Keterangan ini juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan 

keputusan kelulusan audit. 

4. Analisis data 

Penggunaan teknik yang tepat juga berarti bahwa dalam melakukan analisis 

data: 

a. Harus ada jaminan bahwa dalam proses analisis tidak terjadi manipulasi 

atau rekayasa. 

b. Informasi yang dihasilkan harus mengungkap berbagai alternatif yang 

mungkin ditempuh oleh manajemen puncak. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi pelaksanaan audit operasional ..... Frentinidia Herawati



 

 

c. Terlihat dengan jelas keunggulan dan kelemahan setiap alternatif. 

Dalam menilai kinerja operasional, hal utama yang diperlukan adalah 

mendefinisikan standar operasional atau kriteria penilaian (operational standard 

or criteria of apprasial). Auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang cukup mengenai aktivitas yang diaudit agar dapat mengembangkan 

kriteria evaluasi yang memadai (Tunggal, 2000:17). Auditor khususnya harus 

memastikan bahwa: 

a. Standar tersebut realistis dan dapat dicapai oleh personel yang ditelaah. 

b. Unit pengukuran dapat secara obyektif ditentukan dan dikenal oleh 

penyelia dan karyawan. 

c. Standar tersebut dapat diterima oleh manajemen maupun karyawan. 

Standard dapat diperoleh dari organisasi itu sendiri ataupun dari industri 

dimana organisasi tersebut beroperasi. 

5. Penyusunan laporan 

Kegiatan audit tidak dapat dikatakan berhasil apabila tidak diakhiri dengan 

penyusunan laporan yang bermanfaat bagi manajemen puncak untuk 

mengambil keputusan dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan 

produktivitas perusahaan atau komponen-komponen tertentu dalam 

perusahaan yang dipimpinnya. Untuk kepentingan tindak lanjut, suatu laporan 

dikatakan baik apabila: 
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a. Memuat resume tentang kegiatan yang telah diselenggarakan yang berarti 

bahwa hanya dengan membaca ringkasan itu saja manajemen puncak sudah 

mempunyai gambaran menyeluruh tentang isi laporan. 

b. Terdapat uraian tentang cakupan kegiatan audit yang mencerminkan 

adanya kesatuan persepsi antara manajemen puncak dan pelaksana audit. 

c. Batang tubuh laporan mengandung uraian yang rinci tentang temuan-

temuan dalam melaksanakan audit. 

d. Pembahasan sistematik tentang berbagai alternatif yang mungkin ditempuh 

dengan menunjukan keunggulan dan atau kelemahan setiap alternatif. 

e. Laporan bersifat faktual dan objektif. 

(Tunggal, 2000:19) sangat penting bahwa dalam laporan pemeriksaan harus 

secara jelas menyatakan tujuan, ruang lingkup, pendekatan umum dan prosedur 

yang digunakan. Semua fakta dan informasi lain yang relevan terhadap temuan 

yang dilaporkan harus dimasukan dalam laporan naratif, bagan, tabel atau 

bentuk grafik. Untuk tiap temuan yang dilaporkan, semua unsur dari temuan 

harus secara jelas dan objektif diuraikan. Temuan yang lengkap akan terdiri 

dari komentar dan bila mungkin usaha korektif yang dilakukan organisasi. 

Pramono (2008:141) menyatakan bahwa garis besar isi dari laporan audit 

adalah: 

a. Tujuan audit. Audit bisa dilakukan karena memang sudah ada jadwalnya 

atau karena permintaan khusus. 
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b. Menyebutkan auditor dan auditee. 

c. Dituliskan waktu pelaksanaan dan durasi yang dibutuhkan. 

d. Gambaran kondisi aktual sebelum dan saat audit. 

e. Hasil pelaksanaan audit termasuk nilai audit yang diperoleh. 

f. Anjuran tindakan perbaikan yang perlu diperbaiki oleh departemen yang 

diaudit. Anjuran ini harus bersifat relaistis artinya auditor tidak boleh 

menganjurkan tindakan perbaikan yang sekiranya tidak mungkin untuk 

dilakukan. 

g. Rencana reaudit untuk ketidaksesuaian proses. Penjadwalan audit ulang 

harus disetujui oleh manajemen. 

Meskipun mungkin hanya secara implisit, hal diatas menunjukan bahwa 

keseluruhan kegiatan audit dan penggunaan hasil-hasil temuannya, harus 

bermuara pada dan berkaitan dengan pertimbangan pembiayaan yang harus 

dipikul oleh perusahaann dalam menyelenggarakan operasionalnya. Salah satunya 

adalah dengan menunjukan metode-metode dan cara kerja yang sebaiknya 

digunakan sehingga kinerja perusahaan meningkat. Audit manajemen harus pula 

membantu manajemen puncak untuk menilai kinerja perusahaan dikaitkan dengan 

standar yang telah ditentukan oleh manajemen puncak. 

Sebagai suatu catatan dapat ditambahkan bahwa meskipun pelaksana audit 

mungkin tergoda untuk menonjolkan alternatif tertentu yang paling disenangi, 

godaan itu harus dilawan karena manajemen puncak pada akhirnya yang harus 
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memilih alternatif mana yang harus digunakan. Hal itu perlu penekanan karena 

betapapun matangnya analisis yang dilakukan oleh  pelaksanana audit, tidak 

tertutup kemungkinan adanya berbagai ramifikasi organisasional dari suatu 

pilihan tertentu yang hanya dipahami dan disadari oleh manajemen puncak. 

Dengan hal tersebut maka diharapkan mampu menunjang terciptanya suatu 

pelaksanaan audit manajemen yang efektif. 

Tunggal (2000: 19) menekankan bahwa tujuan dari penelaahan tindak lanjut 

adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dimasukan dalam laporan 

audit benar-benar telah dilaksanakan, apabila manajemen tidak melakukan 

tindakan korektif yang dimaksud, akan dicari penjelasan mengapa manajemen 

melakukan tindakan demikian. Selain itu, penelaahan tindak lanjut memberikan 

suatu peluang bagi auditor untuk memperoleh umpan balik atas efektivitas dan 

juga setiap kesulitan yang dialami dalam implementasi rekomendasi audit.  

Kontrol perbaikan sebagai bentuk dari tindak lanjut rekomendasi juga sangat 

diperlukan. Seharusnya kontrol perbaikan dilakukan oleh masing-masing 

departemen terkait. Namun untuk memastikan perbaikan tersebut dilakukan secara 

konsisten, departemen quality control akan melakukan re-audit untuk setiap item 

yang dinilai berjalan kurang sempurna. (Pramono, 2008:144) 

Selain hal diatas tersebut, suatu audit operasional dikatakan telah efektif 

apabila telah mencapai apa yang menjadi tujuan auditnya. Seperti yang telah 

dibahas sebelumnya bahwa efektif berarti menekankan keberhasilan atas 

pencapaian tujuan. 
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2.1.4. Audit Operasional pada Fungsi Produksi dan Operasi 

2.1.4.1. Fungsi Produksi dan Operasi 

Fungsi produksi dan operasi yang mentransformasikan input menjadi output 

bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang 

telah ditentukan, tepat waktu, secara efektif dan efisien. Dalam aktivitasnya 

dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi, fungsi ini 

harus secara optimal menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan 

internal yang dimiliki perusahaan. Kebijakan produksi dan operasi, kapasitas 

produksi (sumber daya dan fasilitas), jadwal produksi, inovasi dan peningkatan 

berkelanjutan harus dikonsentrasikan untuk memenuhi kepuasan pelanggan agar 

perusahaan memiliki keunggulan dalam insetitas persaingan yang semakin ketat. 

Kemampuan menghasilkan produk dalam waktu dan kualitas yang tepat 

belumlah cukup untuk mendukung keunggulan bersaing perusahaan. Produk harus 

dihasilkan melalui proses yang efisien dimana optimalisasi penggunaan sumber 

daya menjadi pedoman dalam setiap proses transformasi menghasilkan produk 

dengan biasa produksi yang rendah tanpa mengorbankan atribut kepuasan 

pelanggan, berarti perusahaan telah bergerak menuju keunggulan bersaing. 

Dengan biaya produksi yang rendah, perusahaan dapat menawarkan produk 
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tersebut kepada pelanggan dengan harga yang relatif rendah dari pesaing tanpa 

mengorbankan proporrsi margin yang telah direncanakan. 

 

2.1.4.2. Pengertian Audit Fungsi Produksi dan Operasi 

Audit produksi dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif 

terhadap keseluruhan fungsi produksi ddan operasi untuk menentukan apakah 

fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan (ekonomis, efektif dan efisien). Audit 

ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi tetapi juga berlaku untuk 

keseluruhan proses produksi dan operasi. Audit ini juga berperan melengkapi 

fungsi pengendalian kualitas. 

Menurut kamus ilmiah populer, produksi adalah dalam hal perusahaan 

menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan operasi/operasional adalah bagaimana 

cara yang digunakan oleh perusahaan (termasuk gerak jangkau dan lingkup) 

dalam mendukung pelaksanaan produksi.  

Beberapa alasan yang mendasari perlu dilakukannya audit ini antara lain: 

a. Proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. 

b. Kekurangan/kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga dapat 

diperbaiki. 

c. Konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. 
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d. Pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. 

e. Berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari 

berbagai pihak yang terkait. 

2.1.4.3. Tujuan Audit Fungsi Produksi dan Operasi 

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan audit ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan. 

2. Apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah secara sermat 

mengubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan 

ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan. 

3. Apakah strategi, rencana produksi dan operasi telah mempertimbangkan 

kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan ekternal serta peluang 

yang dimiliki perushaan. 

4. Apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien. 

5. Apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung 

berjalannya proses secara efektif, efisien dan ekonomis. 

6. Apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah 

berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam mendukung 

dihasilkannya produk yang sesuai dengan kuantitas, kualitas dan waktu yang 

telah ditetapkan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi pelaksanaan audit operasional ..... Frentinidia Herawati



 

 

7. Apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah 

melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

2.1.4.4. Prinsip-prinsip Umum 

Beberapa prinsip umum yang memberikan panduan terhadap pelaksanaan 

audit ini, dapat dijadikan pedoman oleh auditor dalam menjalankan tugas 

profesionalnya (Bayangkara,2010:177). Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

1. Tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan 

operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria(kebijakan, 

peraturan, tujuan, rencana, standar) yang telah ditetapkan untuk memastikan 

bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah 

ditetapkan serta mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan perbaikan. 

2. Auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis 

data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian sebagai dasar penilaian 

terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

3. Auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas 

produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria (standar) yang telah 

ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Disamping itu, 

auditor harus mendiskusikan beberapa langkah perbaikan sebagai solusi atas 

kekurangan yang masih terjadi dan merupakan tanggung jawab perusahaan 
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untuk menetukan langkah yang paling tepat untuk memperbaiki 

ketidaksesuaian tersebut. 

 

2.1.4.5. Ruang Lingkup Audit 

Ruang lingkup audit fungsi produksi dan operasi meliputi keseluruhan dari 

program atau aktivitas yang dikelola pada fungsi ini, yang merupakan bagian dari 

wewenang dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 

Secara keseluruhan ruang lingkup audit fungsi ini meliputi 

(Bayangkara,2010:181): 

1. Rencana produksi dan operasi. 

 Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang 

dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, 

rencana persediaan, keuangan, ketersediaan SDM, bahan baku, dan tingkat 

imbal balik hasil investasi yang dipersyaratkan auditor. 

 Rencana induk harus mencerminkan optimalisasi penggunaan sumber 

daya perusahaan dan mencegah semaksimal mungkin terjadinya kapasitas 

menganggur. Oleh karena itu, penyusunan rencana induk harus didasarkan 

pada ketersediaan kapasitas dan rencana penggunaannya, peluang dan 

ancaman yang dihadapi dan usaha-usaha untuk melakukan perbaikan 

berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Suatu rencana 

induk memuat: 
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a. Jadwal induk produksi 

Jadwal produksi utama membuat spesifikasi tentang apa yang akan dibuat 

dan kapan akan dibuat, sesuai dengan rencana produksi. Rencana ini 

mencakup input yang akan diproses seperti permintaan konsumen, 

kemampuan teknis, ketersediaan SDM, fluktuasi persediaan, kinerja 

pemasok dan berbagai pertimbangan lain.  

b. Penilaian atas penggunaan kapasitas produksi 

Pertimbangan kebutuhan kapasitas berpengaruh secara mendasar terhadap 

jadwal produksi utama. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki 

kebijakan dan strategi yang tepat berkaitan dengan besaran kapasitas yang 

harus dimiliki. Perusahaan harus memiliki dasar dan metode yang teoat 

dalam meramalkan kebutuhan kapasitasnya di masa depan. Pengelolaan 

kelebihan dan penentuan sumber lain jika terjadi kekurangan dalam 

memenuhi kebutuhab operasi harus dituangkan dalam suatu pedoman 

tertulis sehingga pengambilan keputusan berkaitan dengan kapasitas tidak 

bias dengan tujuan produksi dan operasi yang ditetapkan. Pertimbangan 

kapasitas ini harus mendasari terjadinya praktik optimalisasi terhadap 

penggunaan kapasitas produksi. 

c. Perencanaan keseimbangan lintas produksi 

Keseimbangan lintas produksi atau disebut juga keseimbangan lini 

produksi (production lini balancing) bertujuan untuk memperoleh suatu 
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arus produksi yang lancar guna memperoleh optimalisasi penggunaan 

fasilitias,tenaga kerja, dan peralatan yang tinggi melalui penyeimbangan 

waktu kerja antarstatiun kerja (work station). Secara teknis dalam 

menyusun keseimbangan lini ini, terdapat dua faktor penting yang harus 

diketahui terlebih dahulu yaitu (1) jumlah waktu seluruh tugas dan (2) 

waktu elemen tugas terpanjan, agar waktu siklus yang minimum diketahui. 

2. Produktivitas dan peningkatan nilai tambah 

 Transformasi yang mengubah input menjadi output selalu diikuti dengan 

peningkatan nilai tambah. Nilai tambah meliputi seluruh usaha dalam 

meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan maupun 

pelanggan. Faktor terpenting dalam meningkatkan nilai tambah adalah adanya 

komitmen untuk beroperasi secara efisien pada semua tingkatan dalam 

perusahaan. Komitmen ini akan menyatukan usaha dari berbagai komponen 

dalam perusahaan hanya untuk melibatkan aktivitas bernilai tambah dalam 

operasinya. Sehingga aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah harus 

dieliminasi semaksimal mungkin 

 Lean production, suatu metode produksi ramping yang dikembangkan oleh 

produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rancangan prosesnya 

mampu secara signifikan memberi keuntungan bagi perusahaan yang 

menerapkannya. Kebijakan dan praktik tersebut meliputi: 

a. Meminimalkan kebutuhan tempat (areal) 
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Upaya meminimalkan jarak tempuh unit produk dapat mengurangi 

kebutuhan tempat (areal) dalam proses produksi. Penataan fasilits produksi 

dan operasi yang saling terintegrasi dapat menghemat kebutuhan tempat 

tanpa menggangu jalannya proses produksi. 

b. Kemitraan dengan pemasok 

Melibatkan pemasok kedalam rencana keberhasilan perusahaan merupakan 

model yang banyak dikembangkan dalam praktik produksi modern saat ini. 

Dengan membangun hubungan yang erat (kemitraan) dengan pemasok dan 

menjelaskan rencana dan standar kebutuhan bahan kepadanya, pemasok 

dan menjelaskan renccana dan standar kebutuhan kepadanya, pemasok 

menjadi memahami dengan baik kebutuhan perusahaan dan bertanggung 

jawab untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap pasokan bahan 

baku baik dalam kualitas, kuantitas dan waktu pasokan tersebut dibutuhkan 

harus sudah tersedia diperusahaan. 

c. Meminimalkan aktivitas tidak menambah nilai 

Melalui suatu aktivitas dan komitmen untuk melakukan perbaikan secara 

terus menerus,perusahaan yangg menerapkan metode ini meminimalkan 

aktivitas-aktivitas yang tidak berguna baik bagi pelanggan mau[un bagi 

perusahaan. 

d. Pengembangan angkatan kerja 
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Dengan secara terus menerus memperbaiki desain pekerjaan, pelatihan, 

partisipasi, komitmen karyawan dan pemberdayaan kelompok-kelompok 

kerja, metode ini secara konsisten mengembangkan angkatan kerja. 

e. Menciptakan tantangan bekerja 

Pemberdayaan dan pelibatan karyawan dalam keberhasilan perusahaan 

dapat menimbulkan tantangan tersendiri pada karyawan dan mendorong 

mereka untuk bertanggung jawab dan berprestasi. 

3. Pengendalian produksi dan operasi 

 Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas 

hubungan antara proses yang berjalan dengan standar (kriteria) operasi telah 

diterapkan. Pengamatan ini bertujuan untk memandu proses agar tidak keluar 

dari standar operasi pencapaian tujuan perusahaan, agar keseimbangan antara 

sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat 

dipertahankan. 

 Tujuan utama dari pengendalian produksi dan operasi meliputi tiga hal 

penting dalam keunggulan bersaing perusahaan, meliputi: (1) maksimumkan 

tingkat pelayanan pelanggan (2) minimumkan tingkat investasi pada 

persediaan dan (3) efisiensi produksi dan operasi. 

 Pengendalian produksi dan operasi meliputi pengendalian terhadap 

keseluruhan komponen dan ttahapan dalam proses produksi mulai dari 
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penanganan bahan baku sampai dengan penanganan penyerahan produk jadi 

ke gudang. Secara rinci pengendalian tersebut meliputi: 

a. Pengendalian bahan baku 

Bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diolahdalam proses 

produksi telah sesuai dengan standar kualitas produk yang dihasilkan 

perusahaan. Pengendalian bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas 

yang berhubungan dengan bahan baku mulai dari pembelian, jadwal 

penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpanan sampai dengan 

bahan baku tersebut digunakan (diolah) dalam proses produksi. 

b. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi 

Bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi 

ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan 

ketetntuan penggunaannya. Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis 

yang menjadi pedoman penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas 

perbaikan peralatan dan fasilitas produksi lainnya. 

c. Pengendalian transformasi 

Fungsi transformasi mengolah input menjadi output sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. pengendalian transformasi memegang peranan 

penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai 

dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini 

tigas seorang (tim) pengendali kualitas sangat penting untuk memastikan 
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bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang tepat 

(kuantitas,kualitas,waktu) dengan pengorbanan yang minimum. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, pengendalian ini mencakup pengesahan proses 

produksi dan pengendalian perubahan atas permintaan. 

d. Pengendalian kualitas 

Pengendalian kualitas tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses 

produksi yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produk 

kepada unit kendali kualitas. Dihasilkannya produk yang mampu 

memenuhi spesifikasi pelanggan sesungguhnya adalah tanggung jawab 

bersama setiap komponen yang terlibat didalam perusahaan. Hal ini masuk 

akal karena keseluruhan fungsi dan tingkatana manajemen ikut berperan 

dalam proses tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini 

merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir 

dalam pengelolaan perusahaan, dimana seluruh komponen di dalam 

perusahaan berkomitmen untuk memuaskan pelanggan dengan produk 

yang ditawarkan. 

2.2. Penelitian Sebelumnya 

Maryeta rosalia ayu pada tahun 2008, dengan judul “Evaluasi Efektivitas 

Pelaksanaan Audit Operasional Pada Fungsi Pemasaran PT. Atak Otomotif 

Indometal Sidoarjo”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada evaluasi 

independensi dan objektivitas auditor, diketahui bahwa auditor telah independen 

dan objektif. Pada evaluasi kemampuan profesional, diketahui bahwa auditor 
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kompeten dan memiliki kemampuan profesional yang layak. Sedangkan pada 

evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, diketahui bahwa kegiatan 

pemeriksaan telah dilaksanakan secara efektif. Namun masih ada beberapa hal 

yang perlu diperbaiki demi pelaksanaan audit operasional yang lebih baik lagi.  

Nadya Ariestya Rahmadely pada tahun 2008 dengan judul “Evaluasi 

Penerapan Audit Operasional Fungsi Produksi Pada Pt. Gunawan Dianjava Steel 

di Surabaya” Berdasarkan pengamatan dan penelitian atas data-data yang tersedia, 

dapat diketahui bahwa secara keseluruhan langkah-langkah audit operasional 

fungsi produksi yang dilakukan internal audit telah sesuai dengan standar umum 

langkah-langkah audit operasional. Dalam penelitian ini, penulis juga memberikan 

contoh temuan audit operasional fungsi produksi yang diperoleh internal audit, 

rekomendasi yang diberikan oleh internal audit atas temuan audit tersebut dan 

tindak lanjut atas rekomendasi internal audit. Ditinjau dari karakteristik audit yang 

meliputi komprehensif atau menyeluruh, sistematis, independensi dan periodik, 

penerapan audit operasional fungsi produksi PT. Gunawan Dianjaya Steel 

surabaya belum dikatakan cukup baik, karena keempat kriteria belum terpenuhi, 

yaitu dimana audit operasional fungsi produksi PT. Gunawan Dianjaya Steel 

Surabaya belum dilakukan secara menyeluruh dan belum independen, hal tersebut 

dikarenakan anggota tim internal audit dipilih dari tingkat manager kebawah 

sehingga ditakutkan penilaiannya akan menjadi kurang obyektif. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah 

pada penelitian saat ini berfokus pada fungsi produksi dan operasi. Perusahaan 

yang menjadi subjek penelitian merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 
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produksi jasa khususnya jasa telekomunikasi bukan perusahaan manufaktur. Serta 

pelaksanaan auditnya dinilai/dievaluasi dari sudut pandang yang berbeda. Dalam 

penelitian ini tingkat keberhasilan audit di ukur berdasarkan  keberhasilan 

pelaksanaan audit yang dikemukakan dalam literatur, adanya tindak lanjut untuk 

rekomendasi dan tercapainya tujuan audit. 

 

2.3. Research Question 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan dalam 

Bab 1 adalah, “Bagaimana pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan 

operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur?” 

Selanjutnya pertanyaan dari rumusan masalah tersebut di rinci menjadi 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan 

operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur? 

2. Apakah kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan audit operasional fungsi 

produksi dan operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur? 

3. Apakah tujuan dari pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasi 

pada PT. Telkom divisi consumer service timur? 

4. Bagaimana hasil temuan dan rekomendasi serta tindak lanjut yang diberikan 

atas pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasional PT. 

Telkom divisi consumer service timur? 
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5. Apakah pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasional pada 

PT. Telkom divisi consumer service timur telah efektif? 

 

 

 

2.4. Kerangka Berfikir 

Pelaksanaan audit operasional  
     PT. Telkom DCS Timur 

 
 
 
 
 
Rekomendasi      Kriteria audit operasional 
 
       Tujuan audit operasional 
 
       Prosedur audit operasional  
 
Tindak lanjut manajemen 
 
 

Keberhasilan pelaksanaan audit 
operasional ditentukan oleh 
mantapnya pengambilan langkah-
langkah (prosedur) berikut ini 
(siagian, 2001:25): 
a. Penentuan cakupan kegiatan 

audit 
b. Perencanaan kegiatan audit 
c. Pengumpulan fakta 
d. Analisis data 
e. Penyusunan laporan 
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Pelaksanaan Audit operasional dapat dikaktakan berhasil/efektif apabila: 
1.  Prosedur pelaksanaan audit operasional dilaksanakan secara efekif. 
2. Adanya respon atau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh 

auditor. 
3. Tujuan dari pelaksanaan audit operasional tersebut dapat tercapai. 

 
 

 

 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dimana 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi 

atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun 

fenomena tertentu (Bungin,2009:68). Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada latar ilmiah atau pada konteks keseluruhan. Peneliti 

melakukan penelitian pada PT. TELKOM divisi consumer service timur. 
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2. Manusia sebagai alat. Maksudnya manusia merupakan pengumpul, pengolah 

dan menganalisis data. 

3. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Profil perusahaan dan data lainnya 

dikumpulkan guna mendapatkan gambaran situasi perusahaan, data lain yang 

relevan tentang perusahaan. Dikumpulkan juga dilihat dari aspek  

kualitatifnya. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis teks dan bahasa 

yaitu analisis bingkai (framing analysis) dimana suatu perspektif untuk melihat 

sebuah perspektif yang digunakan untuk melakukan pengamatan, analisis, dan 

interpretasi terhadap sebuah realitas sosial dimasyarakat. (Bungin,2009:159). 

Menurut Entmant (Sobur,2004:172), bahwa analisis bingkai pada 

pemberitaan memiliki empat cara yaitu: (1) mengidentifikasi masalah (problem 

idebtification), (2) mengidentifikasi penyebab masalah (causal identification), (3) 

melakukan evaluasi moral (moral evaluation), (4) melakukan saran 

penanggulangan masalah (treatment recomendation). Maka fokus penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai evaluator untuk mengevaluasi atau memberikan 

penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit operasional yang telah dilaksananakan 

oleh Assessor. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini akan dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Subjek penelitian 

Sebagai subyek penelitian adalah fungsi produksi dan operasi pada PT. 

Telkom divisi consumer service timur. 

2. Obyek penelitian 

Sebagai obyek penelitian adalah pelaksanaan audit operasional fungsi 

produksi dan operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur. 

Pembahasan yang dilakukan pada subyek dan obyek penelitian ini dibatasi 

hanya pada bagaimana pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasi 

pada PT. Telkom divisi consumer service timur untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan audit tersebut telah berdasarkan pada teori. 

3.3. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan induk penelitian, karena suatu rancangan 

penelitian merupakan serangkaian tahapan untuk menjawab penelitian yang 

dikemukakan pada awal penelitian. (Yin,2004:28) dikemukakan bahwa rancangan 

penelitian berkenann dengan sekurang-kurangnya empat hal berikut: 

1. Pertanyaan yang harus diajukan 

2. Data apa yang relevan 

3. Data apa yang harus dikumpulkan 

4. Bagaimana menganalisa hasilnya. 
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Rancangan penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, 

proposisi penelitian, unit analisis, logika untuk mengaitkan data dengan temuan 

dan kriteria untuk mengintepretasikan temuan. 

3.3.1 Pertanyaan Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan dalam 

Bab 1 adalah, “Bagaimana pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan 

operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur?” 

Selanjutnya pertanyaan dari rumusan masalah tersebut di rinci menjadi 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

6. Bagaimana prosedur pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan 

operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur? 

7. Apakah kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan audit operasional fungsi 

produksi dan operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur? 

8. Apakah tujuan dari pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasi 

pada PT. Telkom divisi consumer service timur? 

9. Bagaimana hasil temuan dan rekomendasi serta tindak lanjut yang diberikan 

atas pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasional PT. 

Telkom divisi consumer service timur? 

10. Apakah pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasional pada 

PT. Telkom divisi consumer service timur telah memenuhi tujuan auditnya? 
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3.3.2. Unit Analisis 

Mengungkapkan hal-hal yang akan dibahas dalam suatu penelitian sehingga 

akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. 

Obyek pada penelitian ini adalah pelaksanaan audit operasional fungsi 

produksi dan operasional pada PT. Telkom divisi consumer service timur 

sehingga, unit analisisnya pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana audit operasional fungsi produksi dan operasi pada PT. Telkom 

divisi consumer service timur. 

2. Kriteria dan tahapan pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan 

operasi pada PT. Telkom divisi consumer service. 

3. Hasil dan tindak lanjut atas temuan audit operasional fungsi produksi dan 

operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur. 

3.3.3. Kriteria untuk Mengintepretasi Temuan 

Data-data yang terkumpul tersebut di analisa berdasarkan teori berdasarkan 

teori mengenai kriteria audit operasional yang efektif kemudian diinterpretasikan 

dalam bentuk kualitatif dengan struktur penulisan yang bersifat deskriptif. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber data primer 
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Sumber data primer adalah observasi atau pengamatan secara langsung, 

kuisioner dan hasil wawancara dengan pihak terkait yang terkait yang terdapat 

dalam perusahaan. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer yang telah 

diperoleh peneliti. Sumber data sekunder yang diperoleh ini merupakan 

sumber tetulis yang terdiri dari literatur ilmiah dan masalah yang dibahas dari 

penelitian sebelumnya serta data internal perusahaan. 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi pustaka 

Dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berisi 

konsep dasar, teori, dan aplikasi yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas, yang digunakan sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian 

dan rekomendasi nantinya. 

2. Survei pendahuluan 

Dilakukan dengan kunjungan pendahuluan ke obyek penelitian uuntuk 

mengetahui situasi dan kondisi serta gambaran khusus perusahaan yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diangkat dalam skripsi. 
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3. Studi lapangan 

Dilakukan pengumpulan data yang relevan terkait dengan permasalahan 

penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik antara lain: 

a. Dokumentasi 

Dilakukan dengan memerikasa maupun melihat secara langsung dokumen 

atau catatan yang berkaitan dengan fungsi produksi dan operasi khusunya 

pelaksanaan audit operasional fungsi tersebut. 

b. Wawancara 

Berupaya memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung 

dengan beberapa pihak mengenai hal-hal terkait dengan pelaksanaan audit 

operasional fungsi produksi dan operasi.  

3.6. Teknik Analisis 

Dalam tahap analisis ini, seluruh hasil proses pengumpulan data dikumpulkan 

kemudian disusun dalam bentuk laporan terperinci. Selanjutnya laporan tersebut 

dirangkum dan dipilih hal-hal pokok dan penting agar diperoleh tema atau 

polanya. 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguraikan dan menganalisa gambaran umum perusahaan yang mencakup 

hal-hal berikut: 

a. Sejarah perusahaan 
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b. Struktur organisasi 

c. Bidang usaha perusahaan 

d. Visi, misi dan tujuan perusahaan 

e. Sasaran, strategi dan kebijakan perusahaan pada fungsi produksi dan 

operasi. 

2. Mengelompokan dan menelaah seluruh data yang berhubungan dengan fungsi 

produksi dan operasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit 

operasional fungsi produksi dan operasi. 

3. Mengidentifikasi tujuan, kriteria dan prosedur pelaksanaan audit operasional 

fungsi produksi dan operasional. 

4. Menganalisa pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasi yang 

telah dilakukan perusahaan dengan membandingkan kesesuaian antara 

kriteria, tahapan dan teori yang ada dengan fakta pelaksanaan audit 

operasional fungsi produksi dan operasi yang ada dilapangan. 

5. Mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan audit operasional fungsi 

produksi dan operasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan audit operasional 

fungsi produksi dan operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

4.1.1.1. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Sejarah Telkom berawal pada tahun 1856, tepatnya tanggal 23 Oktober 1856, 

yaitu pada saat pengoprasian telegrap elektromagnetik pertama di Indonesia yang 

menghubungkan antara Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor) oleh 

Pemerintah Kolonial Belanda. Selanjutnya pada tahun 1884, pemerintah kolonial 

Belanda mendirikan perusahaan swasta yang menyediakan layanan pos dan 

telegrap domestik dan kemudian layanan telegrap internasional. Layanan telepon 

mulai diperkenalkan tahun 1882. Sampai dengan 1906, layanan telepon 

disediakan oleh perusahaan swasta dengan lisensi pemerintah selama 25 tahun. 

Pada 1906, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk lembaga pemerintah untuk 

mengendalikan seluruh layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada 1961, 

sebagian besar dari layanan ini dialihkan kepada perusahaan milik negara.  

Pada 1965 pemerintah memutuskan pemisahan layanan pos dan 

telekomunikasi ke dalam dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro dan 
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PN Telekomunikasi. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi dibagi menjadi dua 

perusahaan milik negara, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) 

yang bergerak sebagai penyedia layanan telekomunikasi domestik dan 

internasional serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) yang 

bergerak sebagai pembuat perangkat telekomunikasi. Pada tahun 1980, bisnis 

telekomunikasi internasional diambil alih oleh PT Indonesian Satellite 

Corporation (Indosat) yang baru saja dibentuk saat itu. Selanjutnya pada 1991, 

Perumtel mengalami perubahan status, yaitu menjadi perseroan terbatas milik 

negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi 

Indonesia, atau Telkom.  

Sebelum tahun 1995, operasi bisnis Telkom dibagi ke dalam dua belas 

wilayah operasi, yang dikenal sebagai wilayah telekomunikasi atau witel. Setiap 

witel bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek bisnis di wilayahnya 

masing-masing, mulai dari penyedia layanan telepon hingga manajemen dan 

keamanan properti.  

Pada tahun 1995, Telkom merombak keduabelas witel menjadi tujuh divisi 

regional (Divisi I Sumatera; Divisi II Jakarta dan sekitarnya; Divisi III Jawa 

Barat; Divisi IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; Divisi V Jawa Timur; Divisi 

VI Kalimantan; dan Divisi VII Indonesia bagian Timur) serta satu Divisi 

Network. Berdasarkan beberapa kesepakatan dengan mitra Kerja Sama Operasi 

(KSO). TELKOM menyepakati pengalihan hak untuk mengoperasikan lima dari 

tujuh divisi regional (Divisi Regional I, III, IV, VI dan VII) kepada konsorsium 
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swasta . Dengan kesepakatan tersebut, mitra KSO akan mengelola dan 

mengoperasikan divisi regional untuk periode waktu tertentu, melaksanakan 

pembangunan sambungan telepon tidak bergerak dalam jumlah yang telah 

ditetapkan dan pada akhir periode kesepakatan, mengalihkan fasilitas 

telekomunikasi yang telah dibangun kepada Telkom dengan kompensasi yang 

besarnya telah disepakati. Pendapatan dari KSO akan dibagi antara Telkom dan 

mitra KSO.  

Setelah krisis ekonomi Asia melanda Indonesia yang dimulai pada 

pertengahan tahun 1997, beberapa mitra KSO mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kewajibannya kepada Telkom. Telkom dalam hal ini mengakuisisi 

mitra-mitra KSO di Divisi Regional I, III dan VI serta menyesuaikan isi 

kesepakatan KSO dengan mitra-mitranya di Divisi Regional IV dan VII untuk 

memperoleh hak pengawasan pengambilan keputusan-keputusan keuangan dan 

operasional di regional yang bersangkutan.  

4.1.1.2. Divisi Consumer Service 

Sesuai dengan keputusan direksi Persero PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Nomor KD 10/PS 150/COP-B0030000/2010, sejalan dengan Telkom’s strategic 

roadmap telah ditetapkan inisiatif strategis optimizing FWL legacy yang 

berimplikasi pada perlunya penataan kembali mekanisme pengelolaan bisnis FWL 

segmen retail yang memiliki karakteristik location/address/home based untuk 

menjaga eksistensi dan pertumbuhan bisnisnya, sehingga menjadi lebih optimal. 
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Dengan penataan mekanisme tersebut maka diperlukan penataan pengelolaan 

pasar dan pelanggan serta pemanfaatan potensi channel yang lebih fit dengan 

dinamika lingkungan bisnis agar layanan jasa telkom yang semakin beragam dan 

konvergen dapatdiselenggarakan secara efektif. 

 Untuk mengatur mekanisme pengelolaan dan bisnis proses baru, dibentuklah 

suatu unit bisnis yang lebih fokus pada pengelolaan bisnis FWL segmen retail dan 

sales channel dalam suatu organisasi baru yang bernama divisi consumer service 

(DCS). 

4.1.1.2.1.  Konstelasi Organisasi 

Divisi consumer service adalah unit organisasi Telkom yang berada dibawah 

direktorat konsumer yang diperankan sebagai unit operasi dengan fokus pada 

penyelenggaraan operasi sales dan consumer care untuk bisnis Fixed Wireline 

(FWL) segmen retail khususnya pada pelanggan yang mempunyai karakkteristik 

location/ address/ home based customer. Divisi ini adalah unit diluar organisasi 

corporate office yang dalam pelaksanaan operasinya dikoordinasikan oleh salah 

satu anggota direksi yaitu direktur konsumer. 

Guna efektivitas penyelenggaraan bisnis FWL segmen retail maka perlu 

ditetapkan dua divisi consumer service yaitu: 

1. Divisi consumer service barat mencakup wilayah pelayanan Sumatera, 

JABODETABEK dan Jawa barat serta Banten. 
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2. Divisi consumer service timur mencakup wilayah pelayanan Jawa tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa timur, Kalimantan dan kawasan timur 

Indonesia. 

Guna mengkondisikan efektivitas operasi divisi consumer service, maka 

mekanisme interaksi dalam pengelolaan bisnis FWL segmen retail diatur sebagai 

berikut: 

1. Pengelolaan fungsi dan aktivitas marketing termasuk pengelolaan promosi 

dilakukan secara terpusat ditingkat direktorat yaitu oleh operation vice 

president (OVP) marketing. 

2. Pengelolaan fungsi dan aktvitas public dan marketing communication 

khususnya untuk pengelolaan komunikasi yang terkait dengan corporate 

image serta pengelolaan media dilakukan oleh VP public and marketing 

communication unit corporate communication. 

3. Pengelolaan fungsi dan aktivitas sales event dilakukan divisi consumer 

service. 

4. Dukungan fungsi marketing di divisi consumer service diperankan secara 

terpusat oleh OVP marketing yang pelaksanaannya dibantu oleh manager 

marketing di masing-masing lokasi kantor regional consumer service yaitu 

dibantu oleh manager marketing regional. 

5. Penyususnan micro demand sebagai referensi penyusunan rencana 

infrastruktur dan alat produksi dilakukan oleh divisi consumer service. 
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6. Penyiapan dan pemenuhan package product untuk pemenuhan demand 

layanan bisnis FWL segmen retail dan pengelolaan fungsi product 

management diperankan secara terpusat oleh VP product management. 

7. Penyiapan produk untuk pemenuhan layanan pada bisnis FWL segmen retail 

yang merupakan kreasi bundled service diperankan oleh divisi multimedia. 

8. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan komunitas dalam rangka 

pembentukan atau pembinaan pelanggan yang terkait dengan fungsi farming 

pada pelanggan atau potensi pelanggan bisnis FWL segmen retail diperankan 

oleh divisi consumer service. 

9. Pengelolaan fungsi SDM pada divisi consumer service pelaksanaannya 

dikoordinasikan bersama dengan HR center. 

10. Pengelolaan fungsi keuangan divisi consumer service pelaksanaannya 

dikoordinasikan bersama dengan finance center. 

4.1.1.2.2. Lingkup Peran dan Tanggung Jawab 

Divisi consumer service adalah unit operasi yang dibentuk untuk 

menjalankan bisnis FWL segmen retail yang fokus pada pelanggan yang memiliki 

karakteristik home based dengan lingkup peran sebagai berikut: 

a. Penyelenggara fungsi sales dan customer care. 

b. Koordinasi penyelenggaraan fungsi delivery channel untuk seluruh produk 

atau bundle product dari portofolio bisnis TIME yang diarahkan untuk 

pelanggan bisnis FWL segmen retail. 
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c. Pelaksana layanan fungsi sales, customer care dan delivery channel diseluruh 

wilayah operasi Telkom. 

Untuk mendukung peran tersebut maka masing-masing divisi consumer 

service sesuai dengan lingkup wilayah operasinya mengelola aktivitas-aktivitas 

utama sebagai berikut: 

a. Koordinasi sales 

b. Penyelenggaraan aktivitas atau upaya-upaya customer care 

c. Pengelolaan dan pengendalian sales channel 

d. Pengelolaan dan pembinaan sales channel relationship dan partnership 

e. Pengelolaan dan pengawasan kinerja penjualan 

f. Dukungan untuk collecting market inteligent dari aktivitas operasional 

g. Pengelolaan fungsi teknostruktur (perencanaan) dan general support untuk 

mendukung aktivitas penyelenggaraan operasi divisi consumer service. 

Dengan lingkup peran tersebut maka divisi consumer service bertanggung 

jawab atas pertumbuhan market share broadbrand service melalui wireline, 

pertumbuhan penetrasi produk-produk Telkom group pada segmen pelanggan 

yang berkarakteristic home based customer, komposisi sales untuk converged 

product menjadi lebih dominan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi chanel. 

Untuk melaksanakan aktivitas-aaktivitas utamanya, maka divisi consumer 

service diberikan kewenangan untuk: 

1. Menetapkan rencana/program/initiative sales dan operasi customer care. 
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2. Menetapkan pemilihan dan mekanisme partnership dengan mitra penjualan. 

3. Menetapkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk berbagai initiative 

sales dan customer care yang sesuai dengan rencana/program. 

4. Menetapkan harga (pricing) dalam koridor harga yang telah ditetapkan, untuk 

disesuaikan dengan dinamika pasar diwilayah operasinya. 

5. Menetapkan rancangan anggaran untuk penyelenggaraan penjualan dan 

customer care. 

6. Menetapkan komposisi dan jumlah channel diberbagai wilayah operasinya. 

4.1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Inisiatif Strategis Perusahaan 

4.1.2.1 Visi Perusahaan 

Visi dari PT. Telekomunikasi Indonesia adalah menjadi perusahaan 

InfoComm terkemuka dikawasan regional. 

4.1.2.2. Misi Perusahaan 

Misi dari PT. Telekomunikasi Indonesia adalah: 

 Menyediakan layanan InfoComm terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik 

dan harga kompetitif 

 Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 
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4.1.2.3. Tujuan Perusahaan 

Yang menjadi tujuan dari PT. Telekomunikasi Indonesia adalah menciptakan 

posisi unggul dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis new 

wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015. 

4.1.2.4. Inisiatif Strategis Perusahaan 

Sedangkan insiatif strategis yang dijalankan oleh PT. Telekomunikasi 

Indonesia dalam menjalankan bisnisnya adalah: 

1. Mengoptimalkan layanan jaringan telepon tidak bergerak kabel / fixed 

wireline (FWL). 

2. Memperkuat & mengembangkan bisnis jaringan tidak bergerak nirkabel / 

fixed wireless access (FWA) dan mengelola portofolio nirkabel. 

3. Melakukan investasi pada jaringan pita lebar (broadband). 

4. Mengintegrasikan solusi enterprise dan berinvestasi di bisnis wholesale. 

5. Mengintegrasikan Next Generation Network (NGN). 

6. Mengembangkan layanan teknologi informasi. 

7. Mengembangkan bisnis media dan edutainment. 

8. Merampingkan portofolio anak perusahaan. 

9. Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio. 

10. Melakukan transformasi budaya perusahaan. 
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4.1.3. Struktur Organisasi 

Guna mengkondisikan efektivitas operasi divisi consumer service, maka 

pengelolaan fungsi dan aktivitas marketing termasuk pengelolaan promosi 

dilakukan secara terpusat di tingkat direktorat yaitu oleh OVP. Marketing dalam 

mekanisme pengelolaan bisnis FWL segmen retail. 

Dalam struktur organisasi divisi consumer service seluruh aktivitas fungsi 

marketing yang menjadi tanggung jawab SM marketing & sales divisi regional 

dialihkan secara penuh kepada operation vice peresident (OVP) marketing di 

direktorat konsumer. 

Jadi, meskipun OVP marketing dan manager marketing regional berada diluar 

organisasi divisi consumer service, tetapi penyelenggaraan marketing untuk bisnis 

FWL tetap dipertanggung jawabkan kepada OVP. Marketing. 
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Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Divisi Consumer Service 
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4.1.4. Produk Organisasi 

Produk-produk yang dikelola dan ditawarkan oleh divisi consumer service 

timur adalah produk-produk yang memiliki karakteristik home based customer, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Telkom Lokal.  

Telkom Lokal adalah layanan untuk panggilan antar pelanggan tetap, dalam 

jarak kurang dari 30 km atau di dalam satu wilayah (boundary) lokal. Tarif 

yang dikenakan adalah tarif telepon lokal, yaitu Rp250 per pulsa.  

2. Telkom SLJJ. 

Telkom SLJJ, atau lebih dikenal dengan panggilan SLJJ (Sambungan 

Langsung Jarak Jauh), adalah layanan telepon jauh dalam wilayah Indonesia. 

Nomor pemanggil dan nomor yang dipanggil berbeda wilayah kode area. 

Biaya penggunaannya tergantung pada jarak, waktu dan tanggal panggilan itu 

dilakukan.  

3. Telkom SLI-007.  

Sebelumnya layanan ini, dijuluki dengan Telkom International Call (TIC) 

007, sesuai dengan saat diluncurkan pada bulan Juni 2004. Pada bulan Mei 

2006, PT. Telkom Indonesia mengubah namanya menjadi Telkom SLI-007. 

Telkom  SLI-007 adalah layanan jasa komunikasi antar negara dengan 
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menggunakan kode akses 007. Layanan ini juga dilengkapi dengan panggilan 

melalui bantuan operator dengan memutar nomor akses 107.  

4. Telkom Speedy.  

Speedy Broadband Access merupakan layanan internet pita lebar yang 

memanfaatkan teknologi Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) dengan 

kecepatan tinggi hingga 3 Mbps (downstream). Speedy menyediakan layanan 

data, multimedia dan telepon/fax secara bersamaan (simultan) dengan hanya 

menggunakan saluran telepon kabel yang sudah ada. 

Produk Telkom Speedy atau broadband masuk dalam kategori layanan 

telepon rumah (sama seperti telkom lokal,dll). Akan tetapi pada saat ini divisi 

consumer service lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pelayanan 

atas produk Telkom speedy. Hal ini dikarenakan produk broadband dinilai 

memiliki prospek bisnis yang sangat bagus dimana memiliki kemampuan untuk 

menarik lebih banyak pelanggan serta peluang guna mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar dibandingkan dengan produk telepon rumah lainnya. 

Pada era global, dimana perkembangan internet dan teknologi digital semakin 

pesat, produk-produk broadband lebih banyak menarik minat pelanggan 

dibandingkan produk telepon rumah lainnya. Saat ini produk telepon rumah 

jarang digunakan oleh kebanyakan masyarakat sebagai alat komunikasi dua arah. 

Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan telepon selular dengan layanan 
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provider sebagai alat komunikasi yang praktis dan mudah digunakan dimanapun 

dan kapanpun.  

4.1.5. Proses Produksi dan Operasi 

Proses produksi dan operasi pada perusahaan jasa berbeda dengan proses 

produksi dan operasi pada perusahaan manufaktur. Jika pada perusahaan 

manufaktur kegiatan produksinya adalah berkaitan dengan pembelian material, 

pengelolaan persediaan sampai mengubah bahan baku dan bahan pendukung 

lainnya menjadi barang jadi, maka yang dinamakan kegiatan produksi pada 

telkom DCS ini sesuai dengan keterangan yang diberikan pihak General support 

dalam wawancara adalah “.....kegiatan/proses bisnis yang berhubungan dengan 

pelayanan terhadap pelanggan, bagaimana perusahaan menjual/menyalurkan 

produk-produknya, yang dalam hal ini berbentuk jasa, kepada pelanggan secara 

langsung.” 

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses produksi dari perusahaan jasa 

telekomunikasi ini, dapat dilihat dan dijelaskan melaui value chain produk yang 

menjadi konsentrasi utama telkom saat ini yaitu broadband  (lampiran 2): 

1. Pengembangan jaringan (network development) 

Aktivitas yang dilakukan dalam network development berkolaborasi dengan 

divisi infratel dan divisi access. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah: 

a. Mengembangkan kuantitas trafik internasional.  
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b. Mengembangkan kuantitas trafik domestik.  

c. Optimalisasi kuantitas jaringan akses. 

d. Pengelolaan fiber optik yaitu Merujuk pada kabel yang menggunakan serat 

optik dan teknologi laser, berkas cahaya yang memodulasi yang 

merupakan data ditransmisi melalui filamen kaca tipis. 

e. Pemetaan alpro sesuai dengan permintaan (demand) 

2. Pemasaran (marketing) 

Dalam value ini divisi consumer service bekerja sama dengan marketing 

regional untuk menyelenggarakan intregrated marketing communication 

(IMC) yang merupakan upaya perusahaan memadukan dan 

mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan 

pesannya secara jelas, konsisten dan berpengaruh kuat tentang organisasi dan 

produk-produknya. 

3. Penjualan dan mitra (sales and channel) 

Dalam value ini divisi consumer servise berkolaborasi dengan CS area, CS 

regional dan DIVA area. Aktivitas yang dilakukan dalam value ini adalah: 

a. Mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan dealer outbond call 

untuk menarik pelanggan via telepon dengan cara melakukan pelatihan. 

b. Mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan pelayanan inbound call 

147 call center dengan cara melakukan pelatihan. 

c. Mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan outbond telemarketing. 
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d. Mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan feet on street untuk 

menarik pelanggan by door-to-door. 

e. Pemetaan micro demand. 

f. Melakukan training dan sosialisasi kepada CRS plasa. 

g. Melakukan sales quality audit (SQA) 

h. Data prospek management. 

4. Delivery provisioning 

Dalam value ini divisi consumer service berkolaborasi dengan DIVA. 

Aktivitas yang dilakukan adalah: 

a. Meningkatkan self instalation. 

b. Memastikan kecepatan/line rate PSB. 

c. Optimalisasi kapasitas di back office. 

d. JIT delivey provisioning. 

e. Melaksanakan integrated broadband operation center (IBMC) 

5. Pelayanan jasa (service operation) 

Dalam value ini divisi consumer service berkolaborasi dengan DIVA area. 

Aktivitas yang dilakukan adalah: 

a. Memastikan akuransi inventaris data jaringan akses. 

b. Menurunkan fault rate. 

c. Menurunkan repeate rate. 
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d. Kalibrasi produktiviitasdi filed force. 

e. JIT restorasi. 

4.1.6. Fungsi Produksi dan Operasi pada DCS 

Aktivitas utama produksi dan operasi pada Telkom DCS adalah: 

1. Manajemen hubungan pelangan (Customer relationship management): 

 Customer interface management 

 Penjualan (Selling) 

 Penanganan permintaan (Order handling) 

 Penanganan keluhan (Problem handling) 

 Customer QoS (quality of service)/SLA (service level agreement) 

management 

 Retention and loyalty 

2. Pengembangan penjualan (sales development): 

 Rencana penjualan (sales planning) 

 Manajemen channel (channel management) 

 Kinerja penjualan (sales performance) 

 Manajemen wilayah (teritory management) 

Berdasarkan keputusan direksi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, nomor 

KD 10/PS 150/COP-B0030000/2010, pengelolaan atas kegiatan fungsi produksi 
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dan operasi  untuk masing-masing divisi consumer service diselenggarakan oleh 

(lampiran 1): 

1. Bidang planning & quality of service 

Senior manager (SM) Planning & QoS bertanggungjawab atas ketepatan 

program dan rencana strategis penyelenggaraan sales dan customer care pada 

lingkup DCS  sehingga dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan operasi 

bisnis DCS dilaksanakan dalam tingkat performasi yang memadai sesuai 

dengan standar QoS yang kompetitif. 

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka bidang Planning & QoS 

menjalankan proses utama sebagai berikut: 

 Penyusunan rencana bisnis dan anggaran DCS 

 Pengendalian atas implementasi kebijakan quality of service dan service 

level agreement 

 Penyelenggaraan fungsi performance management DCS dan penyusunan 

program-program pengendali performansi. 

 Penjabaran target penjualan kedalam rancangan komposisi program 

pencapaian target selling dan farming. 

 Penyusunan rencana kerja manajerial (RKM) 

 Penyelenggaraan review management. 

Dalam menjalankan proses utama, SM Planning & QoS dibantu oleh manager 

bussines planning, manager QoS & SLA dan manager performance. 
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2. Bidang Customer care 

SM Customer care bertangungjawab atas efektivitas implementasi customer 

relationship management (CRM), tingkat performansi layanan, contact center, 

serta pengkondisian performansi customer retention & loyalty dalam rangka 

pencapaian target pendapatan diantaranya melalui upaya farming, up selling, 

cross selling. 

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya tersebut, bidang customer care 

menjalankan proses utama sebagai berikut: 

 Pengelolaan implementasi CRM yang secara berkesinambungan 

diselaraskan dengan kebutuhan operasional untuk mendukung pencapaian 

kinerja customer care. 

 Pengelolaan customer profilling untuk dukungan penjualan dan 

pengembangan layanan kepada pelanggan bisnis FWL segmen retail yang 

memiliki karakteristik location/ address/ home based customer. 

 Pengelolaan proses problem & order handling management. 

 Koordinasi pelaksanaan aktivitas customer retension & loyalty. 

 Koordinasi pelaksanaan operasionnal contact center. 

 Penyusunan program farming/customer retention & loyalty dalam rangka 

mendukung upaya pencapaian target pendapatan diantaranya dari program 

farming, serta pengalokasian targetnya untuk masing-masing CS regional 

di lingkup divisinya. 
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 Pengelolaan performansi customer care termasuk performansi 

pertumbuhan produk-produk Telkom group kepada pelanggan bisnis FWL 

segmen retail yang memiliki karakteristik location/ address/ home based 

customer. 

Dalam menjalankan bisnis utama, SM customer care dibantu oleh manager 

problem & order handling management, manager CRM, manager customer 

retention & loyalty dan manager contact center. 

3. Bidang Commerce 

Senior manager (SM) commerce bertanggung jawab atas pengelolaan aktivitas 

penjualan melalui channel-channel yang produktif dan efisien serta 

implementasi bundling product sehingga mampu meningkatkan dominasi 

penjualan untuk produk konvergen dan penetrasi produk Telkom Grup pada 

pelanggan FWL segmen retail yang memiliki karakteristik 

location/address/home based customer sesuai target penjualan yang telah 

ditetapkan. 

Dalam melakukan tanggung jawabnya, bidang commerce menjalankan proses 

utamanya sebagai berikut: 

 Pengendalian implementasi atas kebijakan penjualan guna memastikan 

konsistensi pelaksanaan modal sales yang telah ditetapkan di lingkup 

divisinya. 
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 Penyusunan rencana penjualan termasuk penyusunan target penjualan dan 

distribusinya untuk masing-masing regional. 

 Pengelolaan pricing (dalam koridor price yang telah ditetapkan) termasuk 

yang direkomendasikan oleh GM CS regional untuk ditetapkan oleh EGM 

DCS. 

 Penyusunan rencana prioritas alokasi sumber daya penjualan untuk 

mendukung channel yang produktif. 

 Pengembangan konsep/model penjualan melalui partnership dengan 

channel yang produktif dan efisien yang disesuaikan dengan market di 

wilayah operasi. 

 Pengelolaan inisiatif penciptaan peluang-peluang penjualan melalui 

mekanisme partnership dengan channel yang produktif. 

 Pengelolaan performansi penjualan termasuk performasi pertumbuhan 

komposisi penjualan untuk produk konvergen. 

 Analisis dan pengaturan pengelolaan wilayah (teritory management) 

 Pengawasan dan evaluasi performansi channel di masing-masing regional. 

Dalam menjalankan proses utama, SM commerce dibantu oleh manager sales 

program, manager channel deployment & sales performance, manager channel 

partnership dan manager territory management. 

4. Bidang Consumer service regional (CS regional) 

Unit organisasi consumer service regional (CS regional) yang selanjutnya 

disebut consumer service regional adalah unit organisasi pada DCS, yang 
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diperankan untuk menjalankan operasi fungsi customer care dan penjualan 

melalui berbagai channel di wilayah regional, yaitu pada divisi consumer 

service timur diperankan oleh CS regional IV, V, VI dan VII. 

CS regional ini dipimpin oleh General manager (GM) CS regional yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendayagunaan channel yang 

produktif dan efisien untuk mengoptimalkan sumber daya penjualan serta 

upaya hanting and farming melalui pengelolaan customer care yang efektif, 

sehingga dapat mencapai target performansi penjualan dan customer care yang 

telah ditetapkan. 

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, bidang CS regional 

menjalankan proses utama sebagai berikut: 

 Penyelenggaraan operasi penjualan dan customer care diseluruh wilayah 

operasinya dengan dukungan koordinasi bersama Manager Area 

Consumer service dalam rangka pencapaian pencapaian target pendapatan 

di wilayahnya. 

 Pembentukan dan pemutakhiran data profil pelanggan secara 

berkesinambungan. 

 Pengendalian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan channel. 

 Pengelolaan dan pemilihan serta pengaturan prioritas alokasi sumber daya 

penjualan pada channel yang produktif dan efisien. 
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 Penentuan jenis atau ragam channel yang efektif diberbagai area operasi 

dalam lingkup wilayah regional yang disesuaikan dengan 

kondisi/kesiapan/dinamika pasar di area operasi. 

 Pengembangan peluang penjualan yang efektif dan efisien melalui 

kerjasama partnership dengan mitra yang sesuai dengan dinamika pasar di 

wilayah. 

 Implementasi kebijakan pricing dalam koridor yang telah ditetapkan. 

 Mengelola pembinaan community customer yang mendorong 

pertumbuhan penetrasi produk-produk telkom groupp di wilayah. 

 Pengawasan dan evaluasi kinerja penjualan dan customer care dalam 

rangka peningkatan pertumbuhan penjualan, penetrasi produk-produk 

telkom group dan peningkatan komposisi penjualan pada bundled product. 

 Koordinasi bersama manager area dalam proses supervisi terhadap 

pelaksanaan operasi customer caredi seluruh level dan dan lokasi layanan. 

 Koordinasi dukungan operasi dengan unit-unit pengelola infrastruktur, 

unit-unit pengelola operasi jasa dan unit pengelola fungsi dukungan 

(support). 

Didalam melaksanakan tanggungjawabnya GM CS regional diberi 

kewenangan untuk menetapkan prioritas alokasi sumber daya penjualan untuk 

mendukung channel yang produktif. Mengenai pricing, GM CS regional diberi 

kewenangan untuk merekomendasikannya kepada EGM DCS untuk 

ditetapkan dalam rentang koridor sesuai dengan ketentuan yang disesuaikan 

dengan dinamika market diwilayah operasi. Selain itu memiliki kewenangan 
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untuk menetapkan program-program penjualan antar area operasi maupun 

antar channel di seluruh wilayah operasi serta menetapkan sales partner untuk 

penyelenggaraan channel di wilayah operasi. 

Dalam menjalankan perannya tersebut, GM CS regional dibantu oleh deputy 

GM CS regional, manager customer care, manager modern channel, manager 

direct channel dan manager consumer service area (1...n). 

5. Bidang General Support 

Senior Manager (SM) general support bertanggung jawab atas efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan logistik pendukung operasional, office administrator & 

general affair dan fungsi legal support, sehingga dapat memastikan bahwa 

penyelenggaraan operasional DCS dapat  dilaksanakan dengan lancar dan 

efisien serta tertib administrasi dan legal secara memadai. 

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, bidang geberal support 

menjalankan proses utama sebagai berikut: 

a. Pengelolaan fungsi logistik dan prokuremen untuk pemenuhan kebutuhan 

dukungan operasional DCS. 

b. Pengelolaan fungsi aset manajemen terhadap seluruh aset yang dikelola 

DCS. 

c. Pengelolaan fungsi administrasi DCS meliputi: pengelolaan data 

administrasi, administrasi perkantoran, protokoler, komunikasi internal 

atau eksternal dan dukungan aktivitas perkantoran yang relevan. 
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d. Proses pemenuhan kebutuhan support facility. 

e. Pengendalian titik kontrol SOA (sarbanes oaxley-act) dan manajemen 

kualitas. 

f. Penyusunan laporan unit manajemen DCS. 

g. Pengelolaan dukungan fungsi legal & compliance termasuk untuk 

dukungan legal partnership yang terkait dengan channel. 

Dalam menjalankan proses utama, SM general support dibantu oleh manager 

operasional logistic support, manager office administration, manager legal 

support & compliance, manager GS regional (1...n). 

Dari penjelasan tentang fungsi-fungsi atau proses utama yang dijalankan oleh 

masing-masing bidang diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan main process 

fungsi produksi dan operasi di DCS dilakukan oleh empat bidang yaitu bidang 

planning&QoS, bidang customer care, bidang commerce dan bidang CS regional. 

Sedangkan bidang general support berfungsi untuk melaksanakan supporting 

process dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional 

DCS.  

Sesuai dengan kutipan wawancara penulis dengan manager office 

administration general support “...jadi, sesuai dengan bisnis prosesnya, main 

process dilaksanakan oleh empat bidang, planning QoS, commerce, customer care 

dan CS regional. Fungsi general support sendiri hanya sebagai pendukung dari 

fungsi-fungsi main process tersebut....”. 
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4.1.6.1. External Relationship 

Sesuai dengan KD 10/PS 150/COP-B0030000/2010, maka disusunlah bisnis 

proses yang mendasari uraian pekerjaan dalam tiap bidang kerja di DCS. Dalam 

bisnis proses ini diuraikan bagaimana external relationship antara bidang produksi 

dan operasi DCS dengan pihak-pihak berkepentingan dari luar organisasi DCS, 

seperti pelanggan, pengembangan dan operasi jasa/sumber daya (DIVA, divisi 

infratel, divisi telkom flexi), manajemen pemasaran (dit. Konsumer, telkom 

group), fungsi support, enterprise management serta mitra atau channel. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi produksi dan operasi DCS 

melakukan aktivitas utama yaitu CRM dan sales development. Aktivitasnya dalam 

external relationship process dapat diuraikan dan dijelaskan  sebagai berikut: 

1. Pelanggan (customer) 

Inputnya berupa Pelanggan mengajukan permohonan (order request) kepada 

CS regional melalui plasa telkom atau contact centre 147 untuk permintaan 

pemasangan baru telepon rumah (PSB) atau untuk permintaan pencabutan 

telepon rumah. Setelah input ini dikelola oleh bidang customer care dan CS 

regional maka akan keluar output kepada pelanggan berupa pemenuhan 

permintaan (order fullfilment).  

Tidak hanya itu, pelanggan yang memiliki masalah dengan produk-produk 

telkom, khususnya yang akan ditangani oleh DCS yaitu FWL home based 

customer, atau mungkin tagihan yang dikenakan tidak sesuai atau pelayanan 
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yang kurang memuaskan,  dapat menghubungi layanan contact center 147 dan 

bisa juga melalui plasa telkom (problem request) dimana akan diteruskan ke 

bidang customer care yang akan mengelola input ini  menjadi output dalam 

bentuk respon kepada pelanggan dengan cara memberikan jaminan quality of 

service dan pemenuhan service level guarantee. Teknisi yang bekerja dalam 

DCS akan memastikan bahwa keluhan yang disampaikan oleh pelanggan 

terhadap produk, akan dapat segera diatasi dengan baik. 

Apabila terdapat laporan mengenai penyalahgunaan atau penyimpangan yang 

dilakukan pelanggan atau pelanggan ingin mengetahui lebih banyak mengenai 

produk-produk telkom group atau mungkin sekedar melihat informasi tarif 

terbaru dan tagihannya, maka DCS akan mengeluarkan output berupa program 

retensi dan loyalitas kepada pelanggan yang dilaporkan menyalahgunakan jasa 

telekomunikasi, memberikan suatu program community dan web portal 

information bagi pelanggan yang ingin mengetahui lebih banyak tentang 

produk dan layanan telkom. 

2. Resource or service development and operation 

Divisi acces (DIVA), Divisi infratel dan Divisi Telkom flexy berinteraksi 

dengan DCS pada proses utama produksi dan operasi. DIVA berkoordinasi 

dengan  bidang customer care dalam hal pemenuhan order fulfilment dan 

dukungan problem handling, sehingga terdapat permintaan pemenuhan 

pesanan dan permintaan problem handling dari customer care menuju DIVA.  

Selain itu DIVA bersama-sama dengan divisi infratel berkoordinasi dengan 
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bidang planning & QoS dalam hal dukungan quality of service dimana 

planning & QoS dapat memberikan usulan atau rekomendasi mengenai 

penambahan infrastruktur yang nantinya dapat meningkatkan kualitas jasa dan 

pelayanan kepada pelanggan, dan service level agreement (SLA) fulfilment 

dimana akan dikirimkan SLA requirement. Untuk divisi telkom flexy, divisi 

ini berkoordinasi dengan bidang customer care untuk permintaan pemanfaatan 

plasa serta memberikan dukungan order/problem handling & payment point di 

plasa, selain itu divisi telkom flexy juga berkoordinasi dengan CS regional 

untuk permintaan ketersediaan dan penggantian (replacement) kartu. 

3. Marketing & offer management 

Dalam hal pemasaran dan penawaran produk, bidang produksi DCS 

berkoordinasi dengan direktorat konsumer dan telkom group. Untuk direktorat  

konsumer melakukan koordinasi dengan bidang commerce untuk 

mendapatkan data potensi penjualan disuatu wilayah, memperoleh laporan 

penjualan dan laporan pemenuhan service level guarantee (SLG), permintaan 

dukungan pemasaran (marketing), laporan manajemen dan laporan kontak 

manajemen. Direktorat konsumer mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan 

strategi-strategi yang dibutuhkan oleh bidang commerce diantaranya 

kebijakan dan strategi penjualan, kebijakan dan strategi chanel, kebijakan dan 

strategi harga, rencana dan startegi pemasaran, kebijakan retensi dan loyalitas 

serta kebijakan CRM. 
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Sedangkan dengan telkom group, bidang  customer care berinteraksi dalam 

hal koordinasi pemanfaatan plasa dan contact center, yaitu untuk . Selain 

dengan divisi customer care, telkom group juga berinteraksi dengan CS 

regional untuk koordinasi pelayanan dan penjualan produk flexi 

(packaged/bundling product) 

4. Fungsi pendukung (support) 

Yang dimaksud dengan fungsi pendukung (support) dari luar organisasi DCS 

adalah Information System Center (ISC) dalam hal koordinasi untuk 

dukungan IT, Finance Center (FC) dalam hal koordinasi penyusunan dan 

pengelolaan anggaran dan HR center area dalam hal koordinasi 

penyelenggaraan fungsi SDM dan pelatihan. Interaksi fungsi-fungsi 

pendukung dengan bidang planning & QoS ini bertujuan sebagai alat untuk 

pemenuhan service level agreement (SLA). 

5. Manajemen perusahaan (enterprise management) 

Manajemen pusat PT. Telkom indonesia berfungsi sebagai pihak yang 

bertanggung jawab untuk menentukan tujuan organisasi, menetapkan strategi 

serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset, 

peningkatan performa atau kinerja organisasi, pengelolaan resiko terkait, 

hubungan dengan pihak eksternal dan internal, peningkatan SDM dan hal-hal 

lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi 
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keseluruhan divisi. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, diharapkan DCS 

akan mengeluarkan output berupa laporan eksekutif, laporan kinerja penjualan 

dan pendapatan, laporan kinerja bisnis, laporan penyerapan OPEX dan usulan 

RKAP (rencana kerja dan anggaran perusahaan). 

6. Channel (mitra) 

DCS berinteraksi dengan mitra (channel) yang potensial dan sesuai dengan 

dinamika market di tiap regional (area operasi). Mitra atau channel dapat 

mengajukan proposal partnership yang nantinya akan dikaji dan disetujui jika 

mitra atau channel dinilai mampu memberikan kontribusi (produktif) dalam 

mengembangkan peluang sales yang lebih efisien dan efektif dan sesuai 

dengan dinamika pasar. 

4.1.6.2. Internal Relationship 

 Yang dimaksud dengan internal relationship adalah interaksi dalam proses 

bisnis dilakukan antara bidang-bidang kerja produksi dan operasi pada divisi 

consumer service sesuai dengan pembagian tugas yang telah disebutkan dalam 

keputusan direksi. Main process produksi dan operasi dilaksanakan Bidang 

planning & QoS dengan menjalankan aktivitas utama strategic business planning 

dan enterprise performance. bidang commerce menjalankan aktivitas utama 

pengembangan penjualan yaitu sales planning, sales performance, channel 

management dan teritory management. bidang customer care  menjalankan 

aktivitas utama CRM yaitu customer interface management, penanganan 
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permintaan (Order handling) dan penanganan keluhan (Problem handling), 

customer QoS  management, retention and loyalty, contact center management 

serta support & readness. Dan bidang terakhir dalam main process, CS regional, 

menjalankan aktivitas utama CRM yaitu customer interface management, 

penanganan permintaan (Order handling), penanganan keluhan (Problem 

handling), customer QoS  management, retention and loyalty, serta penjualan 

(selling). Untuk supporting processnya dijalankan oleh general support. 

4.1.7.  Pelaksanaan Audit Operasional Fungsi Produksi dan Operasi pada 

PT. Tekom Divisi Consumer Service Timur  

Bagi perusahaan jasa telekomunikasi, yang terpenting adalah kepuasaan 

pelanggan atas pelayanan yang diberikan serta kualitas produk yang ditawarkan. 

Semakin besar tingkat loyalitas dan kepuasaan pelanggan maka semakin besar 

pula pendapatan yang diterima perusahaan. Oleh karenanya, proses bisnis yang 

berperan dalam menjaga kualitas pelayanan dan produk harus dinilai kinerjanya 

dengan menggunakan audit operasional. Audit ini membantu manajemen menilai 

kinerja, sehingga apabila ada suatu fungsi atau aktivitas yang masih memerlukan 

perbaikan dan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, akan segera  

diberikan rekomendasi yang sesuai. 

Didalam fungsi produksi dan operasi PT. Telkom DCS timur, terdapat suatu 

aktivitas yang dinamakan asessment TLAB yang merupakan perwujudan dari 

audit operasional dimana memiliki penjabaran, sesuai dengan petikan wawancara, 

sebagai berikut. 
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Tinjauan komprehensif dan sistematis terhadap aktivitas dan hasil-hasil    
organisasi, untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang kinerja 
organisasi dan tingkat maturitas organisasi dalam mengimplementasikan QMS 
atau excellence model lainnya. Hasil assessment dapat membantu untuk 
mengidentifikasi area di dalam organisasi yang memerlukan improvement dan 
menetapkan prioritasnya. 

Esensinya sama seperti pengertian audit operasional menurut AICPA 

(Bayangkara,2010:3) “a systematic review of an organization activities ... in 

relation to specifiead objective. The purpose of the engagement may be: a) to 

asses performance, b) to identify opportunities for improvement, and c) to develop 

recommendation or further action.” 

Tabel 4.4 

Perbandingan karakteristik audit operasional dan assessment TLAB 

Audit operasional 

(Henry Simamora, 2002:14) 
Assessment TLAB 

5. Auditor yang melaksanakan audit 
operasional berposisi independen 
dari aktivitas yang diauditnya. 

 

1. Yang melaksanakan adalah assessor 
yang merupakan personil bidang 
produksi dan operasi yang telah 
ditentukan oleh manajemen. 
Assessment dilakukan secara 
menyilang, assessor tidak boleh 
memeriksa pekerjaan yang menjadi 
bidang kerjanya. 

6. Laporan auditor ditujukan kepada 
seseorang atau bagian didalam 
entitas/organisasi yang 
mempekerjakan auditor. 

2.  Laporan assessment TLAB  
   Ditujukan kepada pihak manajemen 
   Yang mempekerjakan assessor.  

7. Asersi mengenai efektivitas dan 
efisiensi kinerja aktivitas tertentu. 

3.  mengukur efisiensi dan efektivitas 
     kinerja 

8. Laporan auditor kerap kali 
melaporkan masalah atau 
kelemahan yang diidentifikasi 
selama penyelenggaraan audit 

4.  laporan assessment TLAB 
    Melaporkan kelemahan yang ada 
    Pada suatu aktivitas dan 
   Melaporkan aktivitas yang memiliki 
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operasional ketimbang pelaporan 
secara menyeluruh. 

    Nilai tambah atau kesempatan untuk 
   Dikembangkan, sehingga outputnya 
   Berupa rekomendasi. 

 

4.1.7.1. Pelaksana Audit Operasional Fungsi Produksi dan Operasi pada PT. 

Telkom Divisi Consumer Service Timur. 

Dalam fungsi produksi dan operasi PT. Telkom DCS timur, terdapat dua jenis 

penilaian kinerja. Yang pertama, aktivitas-aktivitas yang terkait resiko finansial 

dan memiliki pengaruh material dalam pelaporan keuangan, dinilai kinerjanya 

menggunakan Control Self Asessment (CSA) yang didasarkan pada kriteria SOA. 

CSA ini dilaksanakan oleh internal auditor yang berpusat di Jakarta, baru setelah 

itu diaudit oleh eksternal auditor yaitu PwC. Audit ini dikenal oleh kalangan 

Telkom sebagai Audit SOA. Jadi tidak termasuk dalam audit operasional, karena 

audit SOA lebih menekankan pada laporan keuangan. 

Sedangakan yang kedua, aktivitas-aktivitas yang tidak terkait dengan resiko 

finansial tapi tekait dengan proses pengelolaan bisnis broadband, dinilai 

kinerjanya menggunakan asessment TLAB yang didasarkan pada kriteria 

Operating Model (OM). Yang melaksanakan assesment TLAB pada fungsi 

produksi dan operasi DCS adalah para personil dari bidang planning & QoS, 

bidang commmerce, bidang general support, bidang consumer care serta bidang 

CS regional, yang memiliki kompetensi sebagai assesor (penilai kinerja) dan yang 

telah ditetapkan oleh pihak manajemen melalui keputusan direksi. 
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Penetapan pelaksana assesment TLAB ini dilakukan sebagai tahap awal 

persiapan pembentukan tim assesor yaitu tim yang akan maju melaksanakan 

assesment. setelah tim assesor  dibentuk dan ditetapkan siapa saja personilnya 

berdasarkan Keputusan direksi, selanjutnya assessment mulai dilaksanakan. 

Karena pada saat menjalankan fungsi produksi dan operasi organisasi DCS 

berkoordinasi dengan pihak luar organisasi, maka dalam assesment TLAB inipun 

assesor dari pihak DCS berkolaborasi dengan unit-unit terkait seperti DIVA dan 

CS area serta unit-unit terkait lainnya.     

4.1.7.2. Waktu Pelaksanaan Audit Operasional Fungsi Produksi dan 

Operasi pada PT. Telkom Divisi Consumer service Timur   

Terdapat dua tahapan assesment dalam  asessment TLAB: 

1. Internal assesment yaitu tahap awal dalam assesment TLAB yang dilakukan 

oleh assesor dari pihak DCS timur. 

2. External assesment yaitu assesment TLAB yang dilakukan setelah internal 

assesment selesai dilakukan  dimana assesor DCS timur  melakukan assesment 

TLAB fungsi produksi dan operasi DCS barat, dan assesor DCS barat 

melakukan assesment TLAB fungsi produksi dan operasi DCS timur 

(pertukaran data untuk kemudian di asses lagi). Hal ini dilakukan untuk 

mencegah terjadinya manipulasi data dan fraud (kecurangan), sehingga hasil 

rekomendasi yang dikeluarkan bersifat obyektif. 
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Baik internal assesment maupun eksternal assesment dilaksanakan setiap tiga 

bulan selama tahun berjalan. Internal assesment biasanya dilaksanakan pada bulan 

Maret, Juni, September dan Desember. Sedangkan eksternal assesment 

dilaksanakan setelah internal assesment yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan 

Januari.   

4.1.7.3. Instrumen Audit Operasional Fungsi Produksi dan Operasi pada 

PT. Telkom Divisi Consumer Service Timur 

Auditor atau dalam hal ini adalah assesor, harus melakukan audit atau 

assesment terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas 

produksi dan operasi termasuk ketersediaan sumber daya yang mendukung 

berjalannya aktivitas tersebut. Instrumen audit operasional membantu pihak 

pelaksana untuk melakukan review dan menemukan bukti (evidence) yang 

memiliki hubungan dengan kriteria assesment TLAB, yang digunakan sebagai 

dasar pembuatan kesimpulan dan rekomendasi. Instrumen yang digunakan oleh 

assesor PT. Tekom divisi consumer service timur adalah: 

1.  Dokumentasi 

Assesor mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dari assesie dan 

memeriksa kelengkapan serta kecocokan dokumen-dokumen tersebut. 

Misalnya, assesor ingin mengetahui bagaimana tingkat penjualan speedy yang 

dilakukan dengan cara dealership outbound call (DOC), maka dokumen yang 

diperlukan assesor adalah data target penjualan DOC, data para pelanggan 
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yang di call serta memeriksa dokumentasi atas penawaran yang ditindaklanjuti 

baik pelanggan bersedia menggunakan speedy ataupun tidak. 

2. Wawancara 

Assesor melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan 

berkompeten berkaitan dengan masalah assesment. dalam wawancara yang 

dilakukan, assesor menyoroti keseluruhan dari ketidaksesuaian yang 

ditemukan dan menilai tindakan-tindakan korektif yang telah dilakukan. 

3. Survey 

Karena assesor berasal dari orang-orang yang bekerja pada bidang produksi 

dan operasi maka kegiatan survey bisa dilakukan setiap saat. Sehingga 

pengetahuan tentang latar belakang dan aktivitas  objek assesment TLAB telah 

dikuasai dengan baik. Hal inilah yang melatarbelakangi kenapa PT. Telkom 

DCS timur lebih senang menggunakan assesor daripada auditor internal, 

karena dengan menggunakan assesor yang berasal dari bidang yang menjadi 

objek assesment TLAB akan menghemat waktu assesment TLAB dalam 

memahami latar belakang dan aktivitas dalam bidang tersebut. 

4. Kuesioner  

Ruang lingkup assesment TLAB divisi consumer service timur yang cukup 

besar yaitu dari jawa tengah, jawa timur, kalimantan, bali serta wilayah timur 

Indonesia, memaksa assesor untuk melakukan sampling dengan cara 
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menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan sesuai 

dengan check list kepada CS regional, CS area, commerce office serta unit 

terkait lain untuk mewakili setiap wilayah regionalnya, dan dinilai 

berkompeten dalam menjawab pertanyaan assesment TLAB. dimaksud 

dengan berkompeten yaitu memiliki fokus tugas sebagai pelaksana 

operasional/transaksional fungsi customer care dan sales untuk berbagai 

channel/mitra di titik layanan kepada pelanggan dan seluruh titik lokasi 

kerjasama (channel partnership) di seluruh wilayah geografis di lingkup 

regionalnya. Ruang lingkup yang terdiri dari empat regional, 38 main office, 

lebih dari 50 branch office serta lebih dari 50 plasa yang tersebar di 20 

propinsi, tidak memungkinkan bagi para assesor untuk menyebarkan 

kuesioner kepada masing-masing unit yang berada di tiap wilayahh regional 

sehingga pembaggian kuesioner dilakukan sampling.  

Dengan adanya sampling tersebut maka scope assesment TLAB untuk divisi 

consumer service timur terdiri dari empat regional dan 38 main office. Dan 

penggunaan sampling ini tidak hanya berlaku untuk kuesioner tapi juga untuk 

wawancara dan dokumentasi. Secara keseluruhan assesment TLAB dilakukan 

secara sampling.   

4.1.7.4. Kriteria Audit Operasional Fungsi Produksi dan Operasi pada PT. 

Telkom Divici Consumer Service Timur. 

Pelaksanaan audit operasional harus didasarkan pada suatu pedoman 

pelaksanaan atau kriteria, sehingga memudahkan bagi pihak pelaksana untuk 
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menemukan kesalahan-kesalahan atau ketidaksesuaian antara pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan bidang produksi dan operasi dengan tujuan dan budaya 

perusahaan. Kriteria ini juga nantinya akan memengaruhi hasil evaluasi yaitu 

rekomendasi  yang akan diberikan kepada pihak manajemen. Kriteria assesment 

TLAB adalah  operating model yang sesuai dengan 5C corporate culture, yaitu: 

1. Commitment to long term  

Melakukan sesuatu tidak hanya untuk masa kini tetapi juga untuk masa 

mendatang. Value ini dilandasi oleh tiga perilaku kunci: 

a. Target yang stretch (tidak hanya dirasakan pada jangka pendek tapi juga 

jangka panjang. 

b. Hasil yang berkelanjutan. 

c. Terus bertransformasi. 

2. Customer first  

Selalu mengutamakan pelanggan terlebih dulu, baik untuk pelanggan eksternal 

maupun internal. Value ini dilandasi oleh tiga perilaku kunci: 

a. Membangun hubungan baik. 

b. Proaktif memenuhi kebutuhan pelanggan 

c. Pelayanan lebih baik daripada ekspektasi. 

3.  Caring meritocracy 
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Memberikan reward dan konsekuensi yang sesuai dengan kinerja dan perilaku 

yang bersangkutan. Value ini dilandasi oleh tiga perilaku kunci: 

a. Mencari feedback individual. 

b. Mengembangkan orang lain. 

c. Reward atau konsekuensi sesuai kinerja. 

4.  Co-creation of win-win partnership 

Memperlakukan mitra bisnis sebagai rekanan yang setara. Value ini dilandasi 

oleh tiga perilaku kunci: 

a. Proaktif menangkap peluang kemitraan. 

b. Kreatif bernegosiasi. 

c. Aktif mencari feedback dan mengelola kinerja mitra. 

5. Collaborative innovation 

Menghilangkan internal silos dan terbuka terhadap ide-ide dari luar. Value ini 

dilandasi oleh tiga perilaku kunci: 

a. Membagi sumber daya. 

b. Mencari sumber daya dari pihak lain. 

c. Memengaruhi lingkungan eksternal. 

4.1.7.5.  Tahapan Pelaksanaan Audit Operasional Fungsi Produksi dan 

Operasi pada PT. Telkom Divisi Consumer Service Timur. 
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Ada beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilakukan dalam assesment 

TLAB, tahapan tersebut meliputi: 

A. Tahap Persiapan 

Pada tahap awal pelaksanaan assesment TLAB dilakukan beberapa persiapan 

yang mendukung pelaksanaan assesment. tahap persiapan ini meliputi: 

1. Pembentukan assessor team. 

Tim assessor terdiri dari sekumpulan orang yang berasal dari tiap bidang 

produksi dan operasi (bidang planning QoS, bidang Commerce, bidang 

Customer care, bidang CS regional  dan bidang general support), yang dinilai 

memiliki kompetensi dalam melaksanakan assesment TLAB. Yang 

menentukan siapa saja yang menjadi assesor assesment TLAB adalah pihak 

manajemen. 

2. War room. 

Mempersiapkan war room yang merupakan sarana bagi para assesor untuk 

melakukan evaluasi, kolaborasi dan monitoring dengan cara menentukan 

lokasi war room, menentukan people in contact (PIC) war room serta 

mencetak poster dan issue log sheet. Fungsi war room secara keseluruhan 

adalah: 
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a. Memfasilitasi kolaborasi antara DCS, DIVA dan unit terkait lainnya. 

Kolaborasi ini dapat berupa strategic collaboration, tactical collaboration 

dan action collaboration. 

b. Memfasilitasi proses monitoring dan evaluasi untuk menjaga pencapaian 

kinerja jangka panjang. 

c. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kepastian 

delivery dan kualitas layanan. 

d. Koordinasi menyeluruh dengan melibatkan seluruh unit terkait. 

B. Internal assesment 

Tahapan selanjutnya setelah membentuk dan mempersiapkan war room 

adalah internal assesment dimana assesment TLAB dilakukan oleh para assesor  

dari DCS Timur.  

1. Penentuan cakupan bidang yang di assesment dan scope audit. 

Internal assesment dimulai dengan menentukan scope assesment TLAB untuk 

unit Telkom di wilayah timur Indonesia. Karena ruang lingkup pelaksanaan fungsi 

produksi dan operasi terlalu luas maka dilakukanlah sampling, dan dari proses 

sampling ditentukan bahwa  scope assesment TLAB terdiri dari empat regional 

dan 38 main office karena main office sebagai pusat produksi dan operasi di tiap 

wilayah dinilai mampu mewakili data-data dan informasi yang berasal dari tiap-

tiap branch office . Proses sampling dilakukan untuk semua metode pengumpulan 
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data seperti data STO, alpro, demand, sales, target dan informasi lainnya yang 

diperlukan. 

2. Pengumpulan bukti-bukti assesment TLAB 

Proses sampling digunakan untuk semua jenis instrumen pengumpulan 

dokumen-dokumen dan informasi yang diperlukan, baik melalui dokumentasi, 

wawancara, survey dan kuesioner. 

Tujuan dari pengumpulan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa: 

a. Kriteria atas kegiatan yang di assesment sudah sesuai dan dapat diterima 

b. Terdapat pelaksanaan yang menyimpang, merupakan penyebab dari 

timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang di asses. 

c. Terdapat akibat yang  cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan 

antara kondisi dengan kriteria yangg dimiliki. 

Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan, semua bukti 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Relevan: berhubungan dengan aktivitas yang di assesment. 

b. Material: cukup berarti dalam memengaruhi kesimpulan yang dibuat. 

c. Kompeten: diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya dan berhubungan 

langsung dengan fungsi yang di assesment. 

d. Cukup: dinilai telah memadai untuk membuat kesimpulan. 

3. Analisis data 
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Setelah mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan dari unit yang 

terkait, selanjutnya assesor mulai melakukan analisis data atau dalam assesment 

TLAB disebut sebagai analisis threshold assesment yaitu menganalisis apakah 

ambang batas yang menjadi ukuran keberhasilan proses produksi dan operasional 

telah terpenuhi. Analisis data ini dilakukan didalam war room: 

a. Tahap 1 

Berdasarkan dokumen-dokumen dan informasi mengenai penjualan broadband 

baik melalui feet on street (FOS), dealer outbond call (DOC) dan partnership 

dengan mitra seperti bisnis broadband speedy flash yang bekerja sama dengan 

telkomsel, assesor dapat menilai apakah pertumbuhan dari bisnis tersebut telah 

memenuhi kriteria yaitu growth LIS sebesar 5%. 

b. Tahap 2 

Dari dokumen-dokumen dan informasi mengenai penjualan broadband baik 

melalui FOS, DOC maupun partnership dengan mitra/channel, asseor dapat 

mengukur apakah penjualan telah memenuhi rencana atau target penjualan 

yang sebelumnya telah ditentukan yaitu sales ≥ 90% RKAP. 

Selain itu assesor juga menilai dan mengukur apakah presentase penjualan 

(PS) serta jumlah penjualan dari masing-masing dealer penjualan produk 

(dikhususkan pada broadband) dan pendapatan yang diterima dari penjualan 

tersebut telah memenuhi batas keberhasilan yang telah ditentukan yaitu RE-PS 

≥ 75% dan PS-FU ≥ 70%. 
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c. Implementasi operating model (tahap 3) 

Pada tahap ini, assesor membandingkan data-data dan informasi yang ada 

apakah telah sesuai dengan 5C operating model yang telah ditetapkan oleh 

pihak manajemen sebelumnya. Untuk broadband speedy misalnya dimana 

paket speedy dijual melalui outbond calls yang dilakukan oleh dealer (area 

localized). Pada saat melakukan analisis data, assesor menemukan bahwa 

database pelanggan speedy yang ada pada agen DOC (dealer outbond call) 

tidak dapat menentukan ketersediaan atau kemampuan dalam menyediakan 

koneksi internet yang bisa digunakan oleh pelanggan. Padahal, sesuai dengan 

operating model 5C commitment to long term, harus dipastikan bahwa data 

R2BB sudah terupdate di sistem, sehingga tiap-tiap agen DOC seharusnya 

dilengkapi data kelayakan teknis yang lebih akurat.  

Pelaksanaan kegiatan yang ingin diukur efektivitas dan efisiensi atas 

penerapan (implementasi) operating model, dicantumkan dalam KKA. Ketika 

dalam mencocokan dan membandingkan keseuaian antara pelaksanaan 

kegiatan dilapangan dengan operating model dan 5C corporate culture pihak 

assesor menemukan ketidaksesuaian seperti yang diperlihatkan sebelumnya, 

maka hasil pengamatan dan temuan ini kemudian dicatat pada KKA beserta 

dengan bukti-bukti yang mendasari temuan tersebut. Setelah itu, efektivitas 

dan efisiensi penerapan dinilai berdasarkan leveling process berikut ini: 
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Gambar 4.2 

Leveling process 

A 
W 
A           Er   culture 5C dan operating model mulai  
R   (earlier stage)  dilaksanakan (tahap awal) 
E 
N   0,5,10,15,20 
E   atau 20% 
S 
S 
 
 
           Cs   culture 5C dan operating model telah 
    (Consistency)  dilaksanakan secara konsisten 
 
    30,35,40 atau 
D   45% 
O 
I         Ef   culture 5C dan operating model telah 
N   (effective)   dilaksanakan secara konsisten dan mulai 
G      melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi 
    50,55,60 atau   
    65%  

  
          Es   culture 5C dan operating model telah 

    (efficient)  dilaksanakan secara konsisten dan rutin 
       Melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi 
    70,75,80 atau 
    85% 
 
P 
R 
O        Ec   culture 5C dan operating model telah  
M  (excellence)  dilaksanakan secara konsisten dan evaluasi  
O      efektivitas dan efisiensi yang dilakukan 
T   90,95 atau  menjamin konsistensi continous 
I   100%   improvement (perbaikan berkelanjutan) 
N 
G 
 
 
Sumber: Data internal PT. Telkom Divisi Consumer Service Timur 
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Tetapi, selain menemukan area yang masih memerlukan perbaikan seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya, assesor juga menemukan strenght  yaitu 

mitra penjualan yang baru memberikan hasil yang signifikan dan kolaborasi 

manajemen data dengan Telkomsel memberikan conversion rate yang cukup 

tinggi.  

Penemuan weakness and strength ini didasarkan pada bukti-bukti yang akurat 

yang berasal dari pengumpulan dokumen-dokumen, wawancara dengan pihak 

terkait dan kuesioner yang sebelumnya telah disebarkan. 

Selain mengukur efektivitas dan efisiensi atas implementasi operating model 

dengan menggunakan leveling process, assesor juga membuat key 

performance indicator (KPI) pada lampiran kertas kerja assesment yang berisi 

keadaan sekarang dan keadaan yang ingin dituju, untuk memudahkan assesor 

menilai pencapaian keberhasilan atas pengimplementasian operating model. 

Contoh KPI untuk KKA dengan objektif menjual speedy melaui outbond call 

yang dilakukan dealer: 
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Gambar 4.3 

Key Performance Indicator  

 

 Sumber: Data internal PT. Telkom Divisi Consumer Service Timur. 

Setelah temuan serta bukti audit, tahap penilaian implementasi operating 

model telah dicatat dalam kertas kerja assesment dan dua tahapan lain dalam 

proses internal assesment telah dilakukan serta kesimpulan audit telah diambil, 

assesor berkolaborasi dengan pihak terkait seperti DIVA, antar unit DCS serta 

unit terkait lainnya didalam war room untuk menentukan langkah perbaikan dan 

inovasi apa yang diperlukan sebagai feedback untuk improvement dari masing-
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masing fungsi produksi dan operasi, baik yang masih memerlukan perbaikan 

maupun yang dinilai sudah mencukupi dan memiliki oportunity for improvement.  

 Untuk broadband speedy dengan key area sales and channel, dimana mitra 

baru telkom memberikan hasil penjualan yang signifikan dan kolaborasi dengan 

telkomsel memberikan convension rate yang cukup tinggi. Dalam hal ini terdapat 

beberapa oportunity for improvement yaitu konsistensi pengawalan outbondcall 

dealership dan feet on street serta meningkatkan kualitas skill agen atau 

salesman/salesgirl. 

 Untuk broadband speedy dengan key area produk marketing, assesor juga 

menemukan aktivitas yang memiliki scoring diatas rata-rata. Rencana produk 

broadband yang cukup inovatif. Dalam bidang ini telkom mulai berkolaborasi 

dengan telkomsel untuk improvment produk broadband, dan inovasi yang 

dilakukan telah mandapat tanggapan baik dari DBS, enterprise dan WS. Unit-unit 

tersebut juga sudah memberikan berbagai macam solusi untuk peningkatan 

kualitas produk dan proses yang perlu dilakukan untuk memudahkan pelanggan 

mendapatkan produk tersebut. Opportunity for improvement yang ditawarkan 

pihak assesor adalah mempercepat peluncuran produk Speedy Flash, karena 

produk ini dinilai inovatif bagi pelanggan speedy dan mampu memenuhi 

permintaan pelanggan untuk akses internet tanpa batas (dapat digunakan diluar 

rumah yang telah terpasang speedy) dengan koneksi yang cepat, dengan hanya 

membayar dalam satu tagihan saja. Intensitas penekanan pada bundling solution 
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dan business scheme dengan partner serta improvement terhadap attractive 

marketing program juga perlu dilakukan. 

 Untuk key area yang memelukan perbaikan, sebagai contoh untuk key area 

DOC, agen outbond call tidak mampu menentukan ketersediaan dan kemampuan 

koneksi internet untuk masing-masing pelanggan karena data base pelanggannya 

tidak terupdate dengan baik. Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan pelatihan 

(trainning) bagi agen outbond call dan supervisor harus memastikan sebelumnya 

bahwa database R2BB telah terupdate sehingga agen dilengakapi dengan data 

kelayakan teknis yang akurat. 

4. Penyusunan Laporan 

Laporan disusun ketika assesor telah mendapatkan kesimpulan dari 

pelaksanaan assesment TLAB dan telah menentukan rekomendasi perbaikan dan 

oportunity for improvement yang diperlukan. Laporan yang disusun bersifat 

memberikan informasi kepada pengguna dan mencerminkan hasil dari assesment 

TLAB. Laporan ditujukan kepada EGM Divisi Consumer Service Timur selaku 

pusat pertanggung jawaban assesment TLAB. 

C. Eksternal Assesment 

Eksternal assesment dilaksanakan oleh pihak assesor dari divisi consumer 

service barat ketika internal assesment telah selesai dilakukan. Secara garis besar 

tahapan pelaksanaan eksternal assesment dan internal assesment adalah sama. 

Setelah mendapatkan kesimpulan dari pelaksanaan assesment TLAB, eksternal 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi pelaksanaan audit operasional ..... Frentinidia Herawati



    

assesor membuat laporan yang memuat hasil assesment serta rekomendasi 

perbaikan dan opportunity for improvement untuk diberikan kepada EGM divisi 

consumer service timur. Laporan assesment yang kedua ini berguna untuk 

meyakinkan obyektivitas dan independensi dari pelaksanaan assesment serta 

memberikan rekomendasi tambahan yang berguna untuk meningkatkan 

produktivitas dan kinerja perusahaan. 

4.2. Hasil Analisis 

4.2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Audit Operasional Fungsi Produksi dan Operasi 

pada PT. Telkom Divisi Consumer Service Timur. 

Sebagaimana dikemukakan pada bab 1, penelitian ini mencakup evaluasi 

pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasi pada PT. Telkom 

Divisi Consumer Service Timur berdasarkan pada lima tahapan pelaksanaan audit 

yang dikemukakan oleh sondang siagian serta menggunakan beberapa literatur 

lainnya yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan lebih lanjut. Kelima 

tahapan yang merupakan pokok evaluasi pelaksanaan audit operaasional fungsi 

produksi dan operasi pada PT. Telkom Divisi Consumer Service Timur adalah 

sebagai berikut: 

1. Penentuan cakupan kegiatan audit 

  Berdasarkan pada ketentuan direksi  dengan Nomor KD. 13/HK000/COP-

D0051000/2009 mengenai pelaksanaan aturan sarbanes oaxley act (SOX) maka, 

seluruh aktivitas dalam fungsi produksi dan operasi PT. Telkom divisi consumer 
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service timur yang terkait dengan resiko finansial dan berpengaruh material pada 

pelaporan keuangan akan dilakukan control self assesment (CSA) oleh internal 

auditor. Sedangkan yang tidak terkait dengan resiko finansial tapi terkait dengan 

proses pengelolaan bisnis broadband akan dilakukan assessment TLAB oleh 

internal dan eksternal assesor. 

  Untuk scope wilayah assesment TLAB, karena wilayah TLAB DCS timur 

yang cukup besar dari Jawa tengah sampai dengan Papua, sedangkan personil 

yang memiliki kompetensi sebagai assesor terbatas, pelaksanaan assesment TLAB 

dilakukan secara sampling. Proses sampling dilakukan berdasarkan keberadaan 

unit customer service regional, karena unit inilah yang melaksanakan aktivitas 

utama produksi dan operasi pada tiap-tiap wilayah regional: 

a. Unit CS. Regional IV (Jawa tengah dan DIY) berkedudukan di Semarang. 

b. Unit CS. Regional V (Jawa timur) berkedudukan di Surabaya. 

c. Unit CS. Regional VI (Kalimantan) berkedudukan di Balikpapan. 

d. Unit CS. Regional VII (Kawasan timur Indonesia) berkedudukan di 

Makassar. 

  Dari unit CS. Regional ini terdapat main office sebanyak 38 buah yang 

tersebar di seluruh kawasan regional dimana masing-masing dari main office 

tersebut menjalankan aktivitas produksi dan operasi untuk tiap-tiap kota yang 

dinilai merupakan pusat pengelolaan dan memiliki tingkat resiko yang besar.    

2. Perencanaan kegiatan audit 
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Kegiatan assesment TLAB meskipun dilaksanakan secara berkala tiap 

tahunnya, tapi tetap memerlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan kegiatan 

dapat berjalan dengan baik. Proses perencanaan ini meliputi: 

a. Pengorganisasian pelaksanaaan audit 

Pada awal sebelum pelaksanaan assesment TLAB, pihak manajemen selaku 

pusat pertanggung jawaban dari pelaksanaan assesment membentuk suatu 

Tim assessor yang terdiri dari 5-12 orang yang memiliki kompetensi dalam 

bidang assessment. Tim ini termasuk dalam tim asssesor tetap. 

b. Penentuan jangka waktu pelaksanaan audit 

Waktu pelaksanaan assessment TLAB sebelumnya telah ditetapkan dalam 

time plan implementasi broadband end-to-end. Untuk internal assessment 

dilakukan setiap tiga bulan yaitu pada bulan maret, juni, september dan 

desember. Akan tetapi jangka waktu tersebut terkadang tidak ditepati 

karena tim assessor menunggu hasil implementasi dari program broadband 

end-to-end. Untuk tahun 2011 ini misalnya, assessment yang seharusnya 

dilakukan bulan maret  mundur sampai bulan april karena hasil 

impelementasinya belum keluar sedangkan assessor membutuhkan data dan 

informasi terkait dengan proses bisnis broadband. 

c. Mempersiapkan dokumen terkait pelaksanaan audit 
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Berbagai dokumen yang akan digunakan dalam proses assessment TLAB 

harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk 

mempermudah pelakasanaan assessment. Dokumen yang dipersiakan 

adalah form-form assessment seperti KKA. 

d. Penentuan teknik analisis yang akan dipergunakan 

Sebelum assessment TLAB dimulai, assessor menetapkan bahwa yang 

menjadi acuan atau alat untuk menilai apakah pelaksanaan aktivitas 

produksi dan operasi dalam pengelolaan broadband telah memenuhi tujuan 

organisasi adalah dengan menetapkan thresshold assessment, yaitu: 

a) Operating model 5C. Data dan informasi yang didapatkan oleh tim 

assessor dibandindangkan dengan operating model 5C untuk 

mengetahui apakah aktivitas tersebut telah memenuhi kriteria 

(OM). 

b) Target yang ditetapkan manajemen dalam inisiatif strategis dan 

rencana organisasi (RKAP). Seperti target pertumbuhan penjualan 

(growth LIS) harus lebih besar dari 5%, dibawah itu maka target 

pertumbuhan tidak tercapai dan perlu dilakukan perbaikan. 

c) Leveling process. Yaitu berupa bagan penilaian yang digunakan 

untuk mengukur efektivitas dan efsiensi pelaksanaan operating 

model 5C. 

e. Pelaksanaan diskusi atau meeting 
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Sebelum pelaksanaan assessment, menurut time plan implementasi 

broadband end-to-end, manajemen perlu membentuk war room sebagai 

media untuk diskusi, kolaborasi antar unit & divisi dan media untuk 

monitoring & evaluating. Didalam war room ini tim assessor melakukan 

pembahasan mengenai rencana assessment TLAB yang nantinya akan 

dicatat dalam sebuah notulen sebagai bentuk dokumentasi. Selain itu juga 

dilakukan sharring issue dalam fungsi operasional dan implementasi 

broadband. 

3. Pengumpulan fakta dan data 

  Setelah merencanakan audit, tahapan berikutnya adalah pengumpulan data 

dan fakta dilapangan. Beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap paling 

tepat sehingga mampu mendapatkan data dan informasi yang tepat dan akurat, 

adalah sebagai berikut:  

a. Wawancara. Melakukan wawancara dengan manajemen dan pihak 

yang terkait dengan fungsi yang di assesssment. 

b. Dokumentasi. Pengumpulan data dan informasi terkait dengan 

mempelajari dokumen perusahaan yang berkaitan dengan bidang 

fungsional yang di assessment. 

c. Survey. Turun langsung kelapangan untuk melihat bagaimana bidang 

fungsional tersebut bekerja, proses-proses yang dilakukan dan apakah 

aktivitas dialankan sesuai prosedur yang berlaku. 
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d. Kuesioner. Menyebarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan fungsi yang di assessment kepada pihak tertentu yang dianggap 

bertanggung jawab pada bidang fungsional tersebut. 

Dalam hal ini tim assessor memiliki kelebihan yaitu karena tim assessor berasal 

dari bidang fungsional produksi dan operasional maka mereka sudah sangat 

mengetahui dan paham mengenai proses-proses dan aktivitas yang terjadi didalam 

bidang fungsional tersebut. Jadi tidak memerlukan banyak waktu untuk survey 

lapangan dan mempelajari dokumen terkait dengan proses dan aktivitas yang 

dilakukan.  

4. Analisis Data 

Dalam tahap ini bukti-bukti assessment TLAB dan informasi yang didapat 

oleh tim assessor dikumpulkan dan dianalisa untuk menghasilkan laporan 

pemeriksaan yang berguna bagi manajemen. Analisa dilakukan oleh tim assessor 

berdasarkan data yang tertera dalam form dan kertas kerja assessment (KKA) 

dimana sebelumnya telah dilakukan scoring (penilaian). Dari scoring tersebut tim 

assessor dapat menentukan apakah aktivitas tersebut telah memenuhi kriteria dan 

standar yang telah ditetapkan sebelunya atau tidak sehingga memerlukan tindak 

lanjut perbaikan. Bagi aktivitas yang telah memenuhi standar dan memiliki 

opportunity for improvement, tetap wajib dilaporkan dengan disertai saran untuk 

pengembangan. 

5. Penyusunan laporan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi pelaksanaan audit operasional ..... Frentinidia Herawati



    

  Tahapan terakhir dalam assessment TLAB sama dengan tahapan terakhir 

dalam pelaksanaan audit, yaitu membuat laporan (pelaporan). Pelaporan dibuat 

ketika tim assessor telah menemukan kesimpulan audit. 

  Bentuk laporan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam hal ini pihak 

manajemen, untuk mengetahui kondisi secara keseluruhan bidang operasional. 

Susunan laporan berisi format seperti berikut: informasi latar belakang, 

kesimpulan dan temuan dari pemeriksaan yang dilakukan, rekomendasi dan 

feedback serta ruang lingkup pemeriksaan. 

  Informasi latar belakang menyajikan informasi umum mengenai perusahaan 

dan aktivitas yang dilakukan pemeriksaan (assessment TLAB). Pada bagian ini 

assessor memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik 

perusahaan serta aktivitas yang di assess. Pada bagian ini alasan perlunya 

dilakukan assessment TLAB harus diperlihatkan. 

  Untuk meyakinkan pengguna laporan, assessor menyajikan temuan-temuan 

yang diperoleh sebagai pendukung dari setiap kesimpulan yang dibuat. 

Kesimpulan yang dibuat dalam audit operasional harus didasarkan pada setiap 

temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit (Bayangkara,2010:48). 

  Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas 

berbagai kelemahan yang terjadi dari setiap aktivitas yang diaudit. Setiap 

rekomendasi yang diajukan memuat dan dilengkapi analisis yan 

menyangkutadanya peningkatan ekonomisiasi, efisiensi dan efektivitas yang akan 
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dicapai pada pelaksanaan aktivitas tersebut dimasa mendatang dan juga termasuk 

kerugian yang terjadi apabila rekomendasi itu tidak dijalankan dengan baik. 

Selain memuat rekomendasi, assessor juga memberikan feedback berupa 

opportunity for improvement bagi aktivitas yang memiliki nilai tambah. 

  Ruang lingkup pemeriksaan menunujukan berbagai aspek dari program yang 

di assess dan periode waktu pelaksanaan assessment TLAB dari aktivitas tersebut. 

Selain itu disajikan pula seberapa mendalam assessment TLAB dilakukan.  

Tabel 4.2 

Perbandingan gambaran laporan audit 

Laporan audit 

(Siagian,2001:25) 

Laporan audit 

(Pramono,2008:141) 

Laporan audit DCS 
Timur 

Memuat resume tentang 
kegiatan yang telah 
diselenggarakan yang 
berarti bahwa hanya 
dengan membaca 
ringkasan itu saja 
manajemen puncak sudah 
mempunyai gambaran 
menyeluruh tentang isi 
laporan. 

 

Tujuan audit. Audit bisa 
dilakukan karena 
memang sudah ada 
jadwalnya atau karena 
permintaan khusus. 

Menyebutkan auditor dan 
auditee. 

 

Informasi latar belakang 
menyajikan informasi 
umum mengenai 
perusahaan dan aktivitas 
yang dilakukan 
pemeriksaan (assessment 
TLAB). Pada bagian ini 
assessor memberikan 
gambaran umum tentang 
tujuan dan karakteristik 
perusahaan serta aktivitas 
yang di assess. Pada 
bagian ini alasan 
perlunya dilakukan 
assessment TLAB harus 
diperlihatkan. 

Terdapat uraian tentang 
cakupan kegiatan audit 
yang mencerminkan 
adanya kesatuan persepsi 
antara manajemen 
puncak dan pelaksanaan 

Dituliskan waktu 
pelaksanaan dan durasi 
yang dibutuhkan. 

 

 Ruang lingkup 
pemeriksaan 
menunujukan berbagai 
aspek dari program yang 
di assess dan periode 
waktu pelaksanaan 
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audit. 

 

assessment TLAB dari 
aktivitas tersebut. Selain 
itu disajikan pula 
seberapa mendalam 
assessment TLAB 
dilakukan. 

Batang tubuh laporan 
mengandung uraian yang 
rinci tentang temuan-
temuan dalam 
melaksanakan audit. 

 

Hasil pelaksanaan audit 
termasuk nilai audit yang 
diperoleh. 

 

Untuk meyakinkan 
pengguna laporan, 
assessor menyajikan 
temuan-temuan yang 
diperoleh sebagai 
pendukung dari setiap 
kesimpulan yang dibuat. 

Pembahasan sistematik 
tentang berbagai 
alternatif yang mungkin 
ditempuh dengan 
menunjukan keunggulan 
dan atau kelemahan 
setiap alternatif. 

 

Anjuran tindakan 
perbaikan yang perlu 
diperbaiki oleh 
departemen yang diaudit. 
Anjuran ini harus bersifat 
relaistis artinya auditor 
tidak boleh 
menganjurkan tindakan 
perbaikan yang sekiranya 
tidak mungkin untuk 
dilakukan. 

 

Rekomendasi merupakan 
saran perbaikan yang 
diberikan auditor atas 
berbagai kelemahan yang 
terjadi dari setiap 
aktivitas yang diaudit. 
Setiap rekomendasi yang 
diajukan memuat dan 
dilengkapi analisis yan 
menyangkutadanya 
peningkatan 
ekonomisiasi, efisiensi 
dan efektivitas yang akan 
dicapai pada pelaksanaan 
aktivitas tersebut dimasa 
mendatang dan juga 
termasuk kerugian yang 
terjadi apabila 
rekomendasi itu tidak 
dijalankan dengan baik. 
Selain memuat 
rekomendasi, assessor 
juga memberikan 
feedback berupa 
opportunity for 
improvement bagi 
aktivitas yang memiliki 
nilai tambah. 

Laporan bersifat faktual 
dan objektif 

Gambaran kondisi aktual 
sebelum dan saat audit. 

Kondisi yang dilaporkan 
hanya pada saat terjadi 
audit. 
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6. Temuan dan Tindak lanjut hasil audit 

  Executive general manager (EGM) DCS timur selaku pimpinan organisasi 

menaruh perhatian besar atas laporan pemeriksaan TLAB yang diterbitkan oleh 

tim assessor. Dari laporan tersebut manajemen dapat mengetahui aktivitas mana 

saja yang masih memerlukan perbaikan dan aktivitas yang dapat dikembangkan. 

  Manajemen menggunakan rekomendasi dari tim assessor untuk menindak 

lanjuti aktivitas-aktivitas yang memerlukan perbaikan. Dan oleh tim assessor, 

proses tindak lanjut oleh pihak manajemen ini di monitoring dan di evaluasi 

melalui media war room. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan. Hal ini 

berguna untuk mewujudkan tujuan perusahaan untuk menyediakan layanan 

terbaik dan mengembangkan layanan teknologi informasi dan bisnis serta 

mewujudkan budaya perusahaan. 

  Monitoring dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi apakah 

rekomendasi yang diberikan oleh tim assessor telah dijalankan oleh manajemen. 

Sedangkan evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan hasil dari monitoring dan 

menilai apakah tindak lanjut yang dilakukan telah membuahkan hasil. Apabila 

tindak lanjut hasilnya belum maksimal, assessor dapat mengeluarkan rekomendasi 

baru yang nantinya dapat menjadi acuan untuk assessment TLAB berikutnya. 

 

Tabel 4.3 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi pelaksanaan audit operasional ..... Frentinidia Herawati



    

Evaluasi pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan operasi 

Teori Fakta Evaluasi 

Penentuan cakupan 
kegiatan audit. Adanya 
kesatuan persepsi antara 
manajemen puncak dan 
pelaksana audit tentang 
cakupan kegiatan audit 
merupakan hal yang 
penting, bahkan dapat 
dikatakan mutlak. Tentu 
yang berlaku adalah 
persepsi dan intepretasi 
manajemen puncak 
tentang cakupan itu 
karena manajemen 
puncak akan mengambil 
tindakan korektif 
berdasarkan temuan dan 
saran tindak pelaksana 
audit.  

Berdasarkan pada 
ketentuan direksi  dengan 
Nomor KD. 
13/HK000/COP-
D0051000/2009 
mengenai pelaksanaan 
aturan sarbanes oaxley 
act (SOX) maka, seluruh 
aktivitas dalam fungsi 
produksi dan operasi PT. 
Telkom divisi consumer 
service timur yang terkait 
dengan resiko finansial 
dan berpengaruh material 
pada pelaporan keuangan 
akan dilakukan control 
self assesment (CSA) 
oleh internal auditor. 
Sedangkan yang tidak 
terkait dengan resiko 
finansial tapi terkait 
dengan proses 
pengelolaan bisnis 
broadband akan 
dilakukan assessment 
TLAB oleh internal dan 
eksternal assesor. 

Scope auditnya terdiri 
dari 4 regional 38 main 
office. 

Sudah terdapat kesamaan 
persepsi antara 
manajemen puncak 
dengan tim asssessor 
dimana assessor 
menjalankan tugas 
berdasarkan keputusan 
direksi. 

Karena wilayah kerja 
yang terlalu luas yaitu 
dari jawa tengah sampai 
papua sedangkan 
kompetensi untuk 
menjadi seorang assessor 
terbatas, amak 
assesssment dilakukan 
secara sampling. 

Perencanaan kegiatan 
audit. Menurut Pramono 
(2008:32), dalam kondisi 
normal audit 
dilaksanakan minimal 
setiap tahun sekali 
sementara waktu 
pelaksanaannya 
disesuaikan dengan 
kondisi perusahaan. 

Baik internal assesment 
maupun eksternal 
assesment dilaksanakan 
setiap tiga bulan selama 
tahun berjalan. Internal 
assesment biasanya 
dilaksanakan pada bulan 
Maret, Juni, September 
dan Desember. 
Sedangkan eksternal 

Pelaksanaan assessment 
tidak selalu sesuai dengan 
jadwal, Untuk tahun 2011 
ini misalnya, assessment 
yang seharusnya 
dilakukan bulan maret  
mundur sampai bulan 
april karena hasil 
impelementasinya belum 
keluar sedangkan 
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dalam kondisi tertentu 
pelaksanaannya 
disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

assesment dilaksanakan 
setelah internal assesment 
yaitu pada bulan April, 
Juli, Oktober, dan 
Januari.   

assessor membutuhkan 
data dan informasi terkait 
dengan proses bisnis 
broadband. 

 
Pengumpulan fakta dan 
data. Tidak ada satupun 
teknik pengumpulan data 
yang sama efektifnya 
untuk semua kegiatan 
audit. Karena itu 
pelaksana audit harus 
mampu memilih 
menggunakan teknik 
yang dipandang paling 
tepat. 

Beberapa teknik 
pengumpulan data yang 
dianggap paling tepat 
sehingga mampu 
mendapatkan data dan 
informasi yang tepat dan 
akurat, adalah sebagai 
berikut:  

a. Wawancara. 
Melakukan 
wawancara dengan 
manajemen dan pihak 
yang terkait dengan 
fungsi yang di 
assesssment. 

b. Dokumentasi. 
Pengumpulan data 
dan informasi terkait 
dengan mempelajari 
dokumen perusahaan 
yang berkaitan 
dengan bidang 
fungsional yang di 
assessment. 

c. Survey. Turun 
langsung kelapangan 
untuk melihat 
bagaimana bidang 
fungsional tersebut 
bekerja, proses-proses 
yang dilakukan dan 
apakah aktivitas 
dialankan sesuai 
prosedur yang 
berlaku. 

d. Kuesioner. 
Menyebarkan 
pertanyaan-
pertanyaan yang 

Dalam hal ini tim 
assessor memiliki 
kelebihan yaitu karena 
tim assessor berasal dari 
bidang fungsional 
produksi dan operasional 
maka mereka sudah 
sangat mengetahui dan 
paham mengenai proses-
proses dan aktivitas yang 
terjadi didalam bidang 
fungsional tersebut. Jadi 
tidak memerlukan banyak 
waktu untuk survey 
lapangan dan 
mempelajari dokumen 
terkait dengan proses dan 
aktivitas yang dilakukan.  
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berkaitan dengan 
fungsi yang di 
assessment kepada 
pihak tertentu yang 
dianggap bertanggung 
jawab pada bidang 
fungsional tersebut. 

Analisis data. 
Penggunaan teknik yang 
tepat juga berarti bahwa 
dalam melakukan analisis 
data: 

d. Harus ada jaminan 
bahwa dalam proses 
analisis tidak terjadi 
manipulasi atau 
rekayasa. 

e. Informasi yang 
dihasilkan harus 
mengungkap berbagai 
alternatif yang 
mungkin ditempuh 
oleh manajemen 
puncak. 

f. Terlihat dengan jelas 
keunggulan dan 
kelemahan setiap 
alternatif. 

Analisa dilakukan 
oleh tim assessor 
berdasarkan data yang 
tertera dalam form dan 
kertas kerja assessment 
(KKA) dimana 
sebelumnya telah 
dilakukan scoring 
(penilaian). Dari scoring 
tersebut tim assessor 
dapat menentukan apakah 
aktivitas tersebut telah 
memenuhi kriteria dan 
standar yang telah 
ditetapkan sebelunya atau 
tidak sehingga 
memerlukan tindak lanjut 
perbaikan. Bagi aktivitas 
yang telah memenuhi 
standar dan memiliki 
opportunity for 
improvement, tetap wajib 
dilaporkan dengan 
disertai saran untuk 
pengembangan. 

Proses analisis data 
menggunakan metode 
penilaian threshold 
assessment yang sudah 
baku digunakan dalam 
setiap pelaksanaan 
assessment. 

Penyusunan laporan. 
Kegiatan audit tidak 
dapat dikatakan berhasil 
apabila tidak diakhiri 
dengan penyusunan 
laporan yang bermanfaat 
bagi manajemen puncak 
untuk mengambil 
keputusan dalam upaya 
meningkatkan efektivitas, 
efisiensi dan 
produktivitas perusahaan 
atau komponen-
komponen tertentu dalam 

Tahapan terakhir dalam 
assessment TLAB sama 
dengan tahapan terakhir 
dalam pelaksanaan audit, 
yaitu membuat laporan 
(pelaporan). Pelaporan 
dibuat ketika tim assessor 
telah menemukan 
kesimpulan audit. 

Bentuk laporan dibuat 
untuk memudahkan 
pengguna dalam hal ini 
pihak manajemen, untuk 

Dalam laporan 
assessment TLAb 
assessor tidak hanya 
mencantumkan 
rekomendasi perbaikan 
atasaktivitas yang 
penilaiannya dibawah 
standar tapi juga 
memberikan OFI untuk 
area atau aktivitas yang 
memiliki streght. 
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perusahaan yang 
dipimpinnya. 

mengetahui kondisi 
secara keseluruhan 
bidang operasional. 
Susunan laporan berisi 
format seperti berikut: 
informasi latar belakang, 
kesimpulan dan temuan 
dari pemeriksaan yang 
dilakukan, rekomendasi 
dan feedback serta ruang 
lingkup pemeriksaan. 

 

Berdasarkan tabel evaluasi, dapat disimpulkan bahwa dari segi tahapan 

pelaksanaan audit pelaksanaan assessment TLAB dikata berasil dan efektif karena 

sesuai dengan teori yang dikemukakan Siagian (2001:25) bahwa keberhasilan 

pelaksanaan audit operasional sangat ditentukan oleh mantapnya pengambilan 

langkah-langkah yang oleh pakar dan praktisi manajemen diakui sebagai tindakan 

yang harus diambil.   

Tabel 4.4 

Perbandingan teori dan fakta tindak lanjut atas temuan audit 

Keterangan Teori Fakta 

Kontrol perbaikan 

(Pramono,2008:144) 

Seharusnya kontrol 
perbaikan dilakukan oleh 
masing-masing 
departemen terkait. 
Namun untuk 
memastikan perbaikan 
tersebut dilakukan secara 
konsisten, departemen 
quality control akan 
melakukan re-audit untuk 

oleh tim assessor, proses 
tindak lanjut oleh pihak 
manajemen ini di 
monitoring melalui media 
war room.  

Monitoring dilakukan 
dengan cara 
mengumpulkan informasi 
apakah rekomendasi yang 
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setiap item yang dinilai 
berjalan kurang 
sempurna. 

diberikan oleh tim 
assessor telah dijalankan 
oleh manajemen.  

Penelaahan atas tindak 
lanjut 

(Tunggal,2000:19) 

apabila manajemen tidak 
melakukan tindakan 
korektif yang dimaksud, 
akan dicari penjelasan 
mengapa manajemen 
melakukan tindakan 
demikian. Selain itu, 
penelaahan tindak lanjut 
memberikan suatu 
peluang bagi auditor 
untuk memperoleh 
umpan balik atas 
efektivitas dan juga setiap 
kesulitan yang dialami 
dalam implementasi 
rekomendasi audit.  

Dan oleh tim assessor, 
proses tindak lanjut oleh 
pihak manajemen ini di 
evaluasi melalui media 
war room.  

evaluasi dilakukan 
dengan mengumpulkan 
hasil dari monitoring dan 
menilai apakah tindak 
lanjut yang dilakukan 
telah membuahkan hasil. 
Apabila tindak lanjut 
hasilnya belum 
maksimal, assessor dapat 
mengeluarkan 
rekomendasi baru yang 
nantinya dapat menjadi 
acuan untuk assessment 
TLAB berikutnya. 

 

  Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa tahapan pelaksanaan audit 

operasional fungsi produksi dan operasional telah dilakukan dengan mantap 

sehingga pelakasanaan audit dapat dinilai berhasil (efektif). Selain itu adanya 

monitoring dan evaluasi oleh assessor untuk memantau penindak lanjutan temuan 

audit menjamin adanya perbaikan yang dilakukan oleh pihak manajemen, 

sehingga audit operasional yang dilakukan lebih berguna dan telah berfungsi 

dengan baik sesuai dengan hakikatnya yaitu mengeluarkan suatu metode yang 

dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi. 
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  Komponen lain dari penilaian keberhasilan pelaksanaan audit adalah telah 

terpenuhinya tujuan audit. Dalam assessment TLAB yang menjadi tujuan utama 

pelaksanaannya adalah: 

a. untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai kinerja organisasi dan 

tingkat maturitas organisasi dalam mengimplementasikan operating model 

sehingga dapat membantu untuk menidentifiaksi area yang memerlukan 

perbaikan dan improvement serta menentukan prioritasnya. 

b. Untuk menjaga kepuasan pelanggan dengan tetap menjaga kualitas, 

meningkatkan kepastian delivery dan mengecilkan customer gap yang timbul 

ketika proses pendistribusian jasa kepada pelanggan. Customer gap adalah 

ketidaksesuaian antara keinginan pelanggan dengan apa yang diberikan oleh 

perusahaan penyedia produk. 

Dengan adanya tahapan pelaksanaan audit operasional yang mantap serta 

pelaksanaan audit yang dilakukan secara konsisten maka akan menjamin temuan 

audit mengenai aktivitas-aktivitas yang  masih memerlukan perbaikan. Dari hasil 

tahapan tersebut assessor membuat suatu rekomendasi yang nantinya akan 

ditindaklanjuti oleh manajemen. Selain perbaikan aktivitas, assessor juga 

memberikan feedback kepada manajemen untuk pengembangan aktivitas/area 

yang memiliki strength dan opportunity for improvement. maka pelaksanaan audit 

operasional dikatakan berhasil karena tujuannya, yaitu menentukan prioritas pada 

area yang memerlukan perbaikan dan improvement serta meningkatkan kualitas, 
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efektivitas, efisiensi dan mengecilkan customer gap demi menjaga kepuasan 

pelanggan, dapat tercapai.  

Tabel 4.5 

Bagaimana suatu audit operasional dapat dikatakan efektif 

Kriteria efektif Teori  Evaluasi efektivitas 
Prosedur pelaksanaan 
audit operasional 
dilaksanakan secara 
efekif. 

Siagian (2001:25): 
“bahwa keberhasilan 
pelaksanaan audit 
operasional sangat 
ditentukan oleh 
mantapnya pengambilan 
langkah-langkah...” 

Efektif. Karena prosedur 
yang dijalankan telah 
sesuai dengan teori yang 
ada meskipun tidak 
secara keseluruhan 
karena disesuaikan 
dengan kondisi dan 
sumber daya perusahaan 
(tabel 4.3) 

Adanya respon atau 
tindak lanjut atas 
rekomendasi yang 
diberikan oleh auditor. 
 

Pramono (2008:144): 
“kontrol perbaikan 
sebagai bentuk tindak 
lanjut juga sangat 
diperlukan. Seharusnya 
kontrol perbaikan 
dilakukan oleh masing-
masing departemen 
terkait...” 

Efektif. Karena Adanya 
monitoring dan evaluasi 
oleh assessor untuk 
memantau 
penindaklanjutan atas 
temuan audit menjamin 
adanya perbaikan oleh 
pihak manajemen. (tabel 
4.4) 

Tujuan dari pelaksanaan 
audit operasional tersebut 
dapat tercapai. 

Dari beberapa 
pernyataan, dapat dilihat 
bahwa efektivitas 
menekankan pada tingkat 
keberhasilan perusahaan 
dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. 

Efektif. Dengan adanya 
tahapan pelaksanaan 
audit operasional yang 
mantap serta pelaksanaan 
audit yang dilakukan 
secara, juga adanya 
monitoring dan evaluasi 
atas tindak lanjut audit,  
maka dapat menjamin 
tercapainya tujuan audit.  
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan audit operasional fungsi produksi dan 
operasi pada PT. Telkom divisi consumer service timur, dapat disimpulkan 
bahwa: 

1. Pelaksanaan audit operasional telah diterapkan sesuai dengan teori yang ada 

meskipun tidak secara keseluruhan karena disesuaikan dengan kondisi dan 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.  

2. Manajemen telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan 

tim assessor. Hal ini terbukti dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi 

atas pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Dengan adanya dua hal tersebut, 

pelaksanaan audit operasional dinilai berguna dan fungsional dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Dengan adanya tahapan pelaksanaan audit operasional yang mantap serta 

pelaksanaan audit yang dilakukan secara konsisten maka akan menjamin 

temuan audit mengenai aktivitas-aktivitas yang  masih memerlukan perbaikan. 

Dari hasil tahapan tersebut assessor membuat suatu rekomendasi yang 

nantinya akan ditindaklanjuti oleh manajemen. Selain perbaikan aktivitas, 

assessor juga memberikan feedback kepada manajemen untuk pengembangan 

aktivitas/area yang memiliki strength dan opportunity for improvement. maka 

pelaksanaan audit operasional dikatakan berhasil karena tujuannya, yaitu 

menentukan prioritas pada area yang memerlukan perbaikan dan improvement 
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serta meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi dan mengecilkan customer 

gap demi menjaga kepuasan pelanggan, dapat tercapai.  

4. Dari segi pelaksana audit kurang memenuhi independensi dan objektivitas 

karena dilaksanakan oleh personil bagian produksi dan operasi itu sendiri. 

Tidak adanya pemisahan wewenang antara pelaksana audit dan pelaksana 

produksi dan operasi menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan audit 

operasional. 

5.2. Saran 

Berdasarkan dari simpulan mengenai evaluasi pelaksanaan audit operasional  
fungsi produksi dan operasi di atas, ada beberapa saran yang mungkin diperlukan 
demi menjaga dan menambah keefektivitasan pelaksanaan audit, yaitu: 

1. Kurangnya personil pelaksana audit operasional fungsi produksi dan operasi 

PT. Telkom divisi consumer service timur, karena personil bidang produksi 

dan operasi yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai assessor 

terbatas. Untuk itu diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi 

mengenai assessment TLAB kepada personil fungsi produksi dan operasi oleh 

pihak manajemen, yang mungkin dapat dibebankan kepada fungsi personalia 

selaku bidang pengembangan sumber daya manusia. 

2. Dari sudut pandang pelaksana audit, karena audit fungsi produksi dan operasi 

dilakukan oleh personil bidang produksi dan operasi maka kurang memenuhi 

independensi dan objektivitas. Seperti yang disebutkan oleh Siagian (2001: 

21) “jika manajemen puncak memilih para karyawannya sendiri untuk 

menyelenggarakan audit, ada pula segi negatif yang harus 
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dipertimbangkan...objektivitas yang tidak sepenuhnya terjamin...”. Ada 

baiknya apabila audit operasional tersebut selain dilakukan oleh tim assessor 

dari bidang produksi dan operasi juga melibatkan internal auditor.  

3. Untuk lebih meminimalisir customer gap yang timbul, khusunya bagi 

pelanggan yang berada pada daerah yang terpencil, ada baiknya jika scope 

assessment TLAB diperluas. Assessment dilakukan secara menyeluruh tidak 

hanya di main office saja tapi juga branch office dan plasa sebagai tempat 

yang langsung berhubungan dengan pelanggan, meskipun masih dilakukan 

secara sampling.  
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