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ABSTRAK

AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PRODUKSI DALAM 
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PRODUKSI PADA 

PT PUPUK SRJWIDJAJA PALEMBANG

OleSi : 
Ebil Ridwan

Audit operasional atas fungsi produksi merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan efektifitas dalam produksi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai fungsi produksi yang ada 
pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah 
ruang lingkup mengenai fungsi produksi pupuk urea yang ada pada PT Pupuk 
Sriwidjaja berupa perencanaan, jadwal induk, pengawasan, pengendalian mutu, 
sumber daya manusia, persediaan barang baku ,barang penunjang dan barang jadi 
serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan fungsi produksi.Hasil penelitian ini 
dapat diuraikan bahwa fungsi produksi yang terjadi pada PT Pupuk Sriwidjaja 
sudah cukup efektif dinilai dari perbandingan anggaran, on time,mutu, dan 
prosedur yang ada serta dari fungsi-fungsi dasar manajemen produksi. Penelitian 
ini juga mengungkapkan temuan dari hasil pembahasan dan analisis beberapa 
temuan diantaranya belum efektifnya penyimpanan barang jadi, target produksi 
tidak tercapai, SDM yang belum mencukupi kebutuhan, mesin pabrik yang sudah 
tidak optimal.Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi 
produksi pada PT Pusri secara menyeluruh sudah cukup efektif.

:

Kata kunci: audit operasional atas jungsi produksi,
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ABSTRACT

THE OPERATIONAL AUDIT FUNCTION IN PRODUCTION

IMPROVE EFFECT1VENESS IN PRODUCTION

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Cotnpiled by: 
Ebit Ridwan

Guided by:
Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak 
Drs. H. Tanzil Djunaidi, M.Si.,Ak

Opercitional audit on the production junction i s one way to increase the 
effectiveness o f the company's production. The purpose of this study is to identijy 
and analyze the functions of existing production at PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang.The scope of this research i s the scope of the functions of the existing 
urea production at PT Pupuk Sriwidjaja such as planning. master scheduling, 
monitoring, quality control, human resources. supply of raw materials, goods and 
finished goods as well as supporting the maintenance and repair of equipment 
production junction. The results could be explained that the production junction 
that occurs in PT Pupuk Sriwidjaja is quite effective. judging from a comparison 
of budget, on time. quality, and existing procedures and the basic jimctions of 
production management. The study also revealed the findings of the results of the 
discussion and analysis of some of the findings of which have not been effective 
storage of finished goods. production targets are not achieved, insufficient human 
resources, and machinery factory is not optimal.From these results , it can be 
concluded that the production junction in PT Pusri overall has been quite 
effective.

Keywors : the operational audit function.
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BAB 1

PENDAHULUAN

l.I.Latar Belakang

Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2010 tanggal 13

April 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk meminta Departemen, Badan 

dan Institusi terkait untuk mempercepat revitalisasi industri pupuk di Indonesia.

Pemerintah menghendaki adanya peningkatan daya saing industri pupuk pada

tingkat nasional, regional dan global, baik untuk pupuk anorganik, organik

maupun pupuk hayati.Keinginan Pemerintah itu dilandasi kondisi perpupukan

nasional yang masih kekurangan pasokan, distribusi kurang lancar dan harga di

tingkat petani sering melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan

Pemerintah.

Persoalan yang masih membelit industri pupuk nasional adalah belum

optimalnya produksi pupuk sehingga terjadi ketidakseimbangan antara dernand

dan supply, dimana demand (permintaan/kebuluhan) pupuk dalam negeri masih

lebih besar dibanding supply (kemampuan pasok) pabrik pupuk.

Menurut prediksi Kemenlerian Perindustrian, kebutuhan pupuk anorganik

nasional di tahun 2011 adalah sebanyak 9,3 juta ton pupuk urea. Sementara

proyeksi produksi nasional pada tahun yang sama adalah sebanyak 8,05 juta
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ton. Angka prediksi tersebut menunjukkan masih besarnya kesenjangan antara 

dcmand dan supply pupuk di Indonesia dengan selisih ! .25 juta ton.

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan 

demand-supply pupuk. Pertama, sebagian besar pabrik pupuk milik Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) sudah tua (di atas 20 tahun) salah satunya adalah 

PT. Pupuk Sriwihjaja yang merupakan Pabrik Pupuk tetua diindonesia 

sehingga boros energi, terlalu tinggi menyerap bahan baku gas. Kedua, 

kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku gas alam dengan harga yang 

ekonomis terutama untuk pupuk Urea dan ZA. Ketiga, beberapa jenis pupuk 

(KC1/MOP dan Rock Phosphat) masih mengandalkan impor, baik bahan baku 

produknya. Keempat, permintaan petani terhadap pupuk terus 

meningkat seiring dengan keberhasilan program revitalisasi di sektor pertanian, 

perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya.

Di Indonesia pupuk diproduksi oleh enam perusahaan, lima diantaranya 

adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT PUSRI sendiri merupakan 

Produsen pupuk terbesar kedua diindonesia dengan produk utama pupuk urea. 

PUSRI berdiri pada tahun 1959 di Palembang, Sumatera Selatan, pabrik ini 

dibangun khusus untuk memproduksi pupuk Urea. Pabrik Pupuk 

Sriwijaya mulai berproduksi pada tahun 1963, dengan kapasitas produksi 

sebesar 100.000 ton. Untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi terhadap Urea di 

Indonesia, kemudian didirikan empat pabrik baru pada tahun 1974, 1976, 1977 

dan 1994, hingga total kapasitas produksinya mencapai 2,28 juta ton per tahun.

maupun
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PT PUSRI sendiri mengalamai beberapa masalah dari fungsi produksi

seperti hai dalani target produksi. Direktur Utama Pusri Mustliofa menyatakan

perseroan memprediksikan produksi hingga akhir tahun ini (2012) mencapai 2

juta ton urea, atau di bawah target yang ditetapkan 2,05 juta toa liputan6.com,

Senin (3/12/2012)’

Berikut riwayat Produksi Urea PT PUSRIPaJembang 3 tahun terakhir :

Tahun 2012 - Produksi: 2.000.000 ton RKAP: 2.050.000 ton

Tahun 2011 - Produksi: 1.968.410 ton RKAP: 2.050.000 ton

Tahun 2010 — Produksi: 2.031.700 ton RKAP :2.050.000 ton.

Produksi pupuk dari tahun 2010 belum mencapai target dan terjadi

penurunan produksi pada tahun 2011. Pada tahun 2011 sendiri produksi pupuk

urea masih belum mencapai target tetapi pada tahun 2012 mengalamai

kenaikan produksi tetapi masih belum mencapai target produksi dan masih

dibawah pencapaian produksi pada tahun 2010. Dapat disimpulkan bahwa

dalam 3 tahun terakhir ini PT PUSRI gagal capai target produksi dan kapasitas

produksi yang tidak stabil.

Dari permasalah diatas dapat kita simpulkan bahwa keadaaan industri

perpupukan diindonesia masih belum sesuai dengan harapan dalam mencapai

tujuan dari industri perpupukan.Permasalahan ini dapat diatasi dengan berbagai

cara salah satunya adalah dengan melakukan audit manajemenatas fungsi

produksi.

Audit operasional terhadap fungsi produksi atau sering disebut dengan 

audit produksi merupakan suatu bentuk audit yang dilaksanakan perusahaan -

t
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dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan

dihidang produksi.

Selain itu, audit produksi juga berfungsi untuk mengukur seberapa baik

manajemen menjalankan fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan

pengawasan kegiatan produksi dan seberapa efektifkah manajemen dalam

membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan produksi yang telah

ditetapkan.

Menurut Bayangkara (2008:177), audit produksi melakukan penilaian

secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk

menentukan apakah fungsi ini telah beijalan dengan memuaskan (ekonomis,

efektif, dan efisien). Beberapa alasan yang mendasari perlunya dilakukan audit

produksi, antara lain:

1. Proses produksi dan operasi harus beijalan sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan.

2. Kekurangan/kelemahan yang teijadi harus ditemukan sehingga segera

Dapat diperbaiki

3. Konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan

Dengan alasan tersebut maka perlu dilakukan audit manajemen atas

fungsi produksi untuk dapat mengatasi permasalahan yang. Adapun tujuan

dilakukan.Audit manajemen alas produksi menurut Bayangkara (2008:177)

antara lain dapat mengetahui ;
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: 1

telah1. Apakah strategi, rencana produksi dan operasi

internal, . ancamanmempei ti mbangkan kelemahan-kelemahan

lingkungan eksternal serta peluangyang dimiliki perusaliaan.

2. Apakah proses transformasi telah beijalan secara efektif dan efisien.

3. Apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung '

i

berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien.

4. Apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dan operasi telah beijalan 

sesuaidengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung 

dihasilkannya produk yang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan

waktuyang telah ditetapkan.

Adapun manfaat selelah dilakukannya audit manajemen alas fungsi 

produksi terhadap sualu perusahaan dapat membantu manajemen dalam

menilai bagaimana fungsi produksi berjalan dalam mendukung pencapaian

tujuan perusahaan secara keseluruhan, secara rinci manfaat yang diberikan oleh

audit produksi adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan

tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam

menerapkankebijakan serta strategi yang telah ditetapkan.

2. Dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses

Produksi dan operasi yang lelah dilakukan perusahaan serta hambatan-

hambatan yangdihadapi.

3. Dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam p
*
r
r
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mencapaitujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara

keseluruhan.

4. Dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi

Serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi

proauksiterhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Dari penjelasan diatas dengan dilakukannya audit operasional atas fungsi

produksi pada PT. Pupuk Sriwidjaja diharapkan permasalahan yang ada dapat

diidetifikasi dan dianalisa sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan

yang ada pada perusahaan khususnya permasalahan mengenai efektivitas

fungsi produksi. Salah satunya pencapaian target produksi, mengurangi tingkat

produk cacat, dan perawatan peralatan dan fasilitas produksi sehingga 

kesenjangan demcmd dan supply pupuk mulai teratasi terutama untuk pupuk

urea yang merupakan pupuk utama.

Diharapkan dengan membaiknnya efektivitas produksi pupuk pada PT.

Pupuk Sriwidjaja dapat memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan 

pupuk di Indonesia dan dapat mempengaruhi produsen pupuk lain yang ada 

diindonesia untuk memperbaiki efektivitas produksinya sehingga masalah 

perpupukan di Indonesia secara nasional dapat teratasi.

Dalam hal ini lah yang menjadi daya larik penulis untuk mengambil

judul “AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PRODUKSI DALAM

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PRODUKSI PADA PT. PUPUK

SRIWIDJAJA PALEMBANG”
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1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang

penulis rumuskan adalah:

Bagaimana dan sudah efektifkah aktivitasfungsi produksi di PT.1.

Pupuk Sriwidjaja.

2. Saran dan Rekomendasi apakah yang dapat diberikan atas berbagai

kelemahan yang ditemukan dalam fungsi produksi.

13. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian in adalah ::

1. Untuk mengetahui aktivitas fungsi produksi di PT. Pupuk

Sriwidjaja dan apakah fungsi produksi di PT. Sriwidjaja sudah

efektif.

2. Untuk memberikan saran atau rekomendasi yang dapat diberikan

atas berbagai kelemahan yang ditemukan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

l. Bagi Penulis

Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai ilmu

audit manajemen khususnya audit manajemen atas fungsi produksi

dalam

meningkatkan efektivitas pada perusahaan PT. Pupuk Sriwidjaja.
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2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pengetahuan dan soiusi bagi pihak PT. Pupuk Sriwidjaja dalam

melakukan evaluasi kerja dan menjadi pertimbangan untuk

mengambil keputusan dalam hubungan fungsi produksi agar

tujuannya dapat tercapai untuk memenuhi target produksi dan

menjaga kualitas.
i

Bagi Lingkungan Penelitian3.

Dapat memberikan pengetahuan dan contoh dalam penelitian

selanjutnya yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah fungsi produksi yang ada pada 

PT. Pupuk Sriwidjaja mengenai ; pengendalian produksi dan operasi yang 

terdiri dari, pengendalian pemeliharaan peralatan dan fungsi produksi serta 

pengendalian barang baku , barang dan bahan penunjang dan barang jadi.

1.5.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan PT. Pupuk Sriwidjaja salah satu perusahaan 

yang bergerak pada bidang perusahaan manufaktur yangBUMN
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memproduksi pupuk. PT. Pupuk Sriwidjaja beralamat di Jl. Mayor Zen,

Palembang 30118, Sumatcra Selatan.

1.5.3. SucnbcrData

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan pengamatan

langsung dan kuisoner .pengamatan langsung dan kuisoner dilakukan untuk

menambah bukti dan data mengenai keadaan yang sebenarnya teijadi

berhubungan dengan pengendalian produksi dan operasi .Contoh : Data hasil

observasi dan kuisoner

b) Data Sekunder

Data sekunder , yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang 

sudah terolah dan dalam bentuk dokumen-dokumen serta arsip-arsip

perusahaan yang berkaitan dengan peneleitian ini. Adapun data-data yang 

diperlukan adalah dokumen yang berhubungan dengan pengendalian 

produksi dan operasi pada PT. Pupuk Sriwidjaja.

Contoh : sejarah perusahaan, system produksi.
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1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengumpulan daia baik primer maupun data sekunder,

penulis menggunakan duameiode, yaitu :

1) Penulisan Kepustakaan (Library Research)

Metode kepustakaan ( Library Reseach ) adalah mengumpulkan data

dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu di dalam

menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan

masalah yang dibahas. Sehingga teori-teori yang berhubungan dengan audit

manejemen atas fungsi produksi dapat membantu didalam menyelesaikan

audit manajemen atas fungsi produksi pada PT. Pupuk Sriwidjaja

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara, seperti:

a) Observasi

Teknik yang dipakai ketika peneliti mengamati dan mencatat

informasi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap

setiap aktivitas atau kegiatan operasional perusahaan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagaimana yang

disaksikan dalam penelitian tersebut, kemudian peneliti akan

menelaahnya untuk dijadikan masukan. Focus dari observasi pada

penelitian ini adalah mengenai pengendalian transformasi dan

barang jadi serta rencana induk produksi dan operasi.

b) Kuesioner
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Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan secara

kuesioner atau menyebarkan dokumen yang berisi berbagai

pertanyaan yang merupakan alat untuk mendapatkan perhitungan

data baku dan selanjutkan akan diproses menjadi data yang akurat.

Kuiesoner ini akan diberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung

jawab dan berkepentingan mengenai pengendalian produksid dan

operasi.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analisis,

yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data disertai

analisis yang dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang

diteliti, yaitu fungsi produksi dengan ruang lingkup pengendalian

produksi dan operasi yang ada pada PT. Pupuk Sriwidjaja mengenai

transformasi dan persediaan barang jadi.

Data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian kemudian

diproses untuk analisa lebih lanjut dengan menggunakan dasar-dasar

teori yang ada sehingga dapat mempeijelas gambaran mengenai 

fungsi produksi yang berhubungan dengan pengendalian produksi dan

operasi.
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1.6. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulis, perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian dan metodologi penelitianserta sistematika

pembahasan. Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang

akan digunakan dari lokasi penelitian, data yang digunakan serta

teknik penggumpulan data
i

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori- teori yang diperoleh dari beberapa

lilerature yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas

permasalahan yang ada.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum PT. Pupuk Sriwidjaja, yang 

terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan 

pembagian tugas serta aktifitas perusahaan.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai analisa dan pembahasan fungsi 

produksi yang ada pada PT. Pupuk Sriwidjaja yang berhubungan 

dengan pengendalian pemeliahraan peralatan dan fungsi produksi
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serta pengendalian persediaan bahan baku, barang dan bahan 

penunjang, dan persediaan abrang jadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas hasil akhir dari penelitian mengenai 

kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian, dan 

memberikan saran yang berdasarkan dari hasil temuan.
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