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ABSTRAK

EVALUASI AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN PADA 
PT THAMRJN BROTHERS PALEMBANG

Oleh:
Deri Stepanes

Dewasa ini audit operasional semakin diperlukan dalam suatu perusahaan. Audit 
operasional membantu pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan perusahaan 
sekaligus untuk menilai kineija operasional perusahaan. Apabila dalam audit ditemukan hal- 
hal yang menyimpang dari standar perusahaan, maka temuan-temuan tersebut wajib 
dilaporkan pada pihak manajemen serta memberikan rekomendasi untuk dilakukan tindakan 
perbaikan sehingga masalah yang terjadi dapat diatasi dan dihindari di masa yang akan 
datang.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
yaitu metode yang berusaha menganalisis, menyajikan dan menyimpulkan data hasil 
penelitian sehingga dapat ditarik gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Tehnik 
pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung, melakukan wawancara 
dan mengumpulkan data berupa dokumen yang dilakukan audit opersional, yang bertujuan 
untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena 
yang terjadi dalam penjualan terkait dengan fungsi penjualan di perusahaan. Setelah hasil 
pemeriksaan rinci atas pelaksanaan fungsi penjualan di perusahaan, dapat dikatakan bahwa 
pengendalian internal yang beijalan sudah cukup memadai, namun masih terlihat beberapa 
kelemahan dalam pelaksanaan aktivitasnya tersebut, dimana terdapat kelemahan-kelemahan 
yang dimaksud yakni seperti belum adanya prosedur dan kebijakan secara formal, tidak 
adanya penetapan batasan kredit untuk customer, serta belum dilakukannya konfirmasi 
piutang secara formal pada customer. Sehubungan dengan masalah yang telah dideskripsikan 
di atas, maka penulis memberikan saran sebagai langkah rekomendasi untuk diterapkan 
dalam perusahaan, yaitu dengan membuat suatu standar operasional (Standard Operating 
Procedure) yang mengatur keseluruhan aktivitas operasional perusahaan, menyangkut tentang 
kebijakan dan penetapan prosedur yang bersifat pasti, serta bagaimana harusnya suatu proses 
penjualan beijalan dengan baik dan benar. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi 
terjadinya penyimpangan karena adanya aturan yang bersifat mengikat, sehingga bila ada 
pelanggaran terhadap standar, akan lebih mudah diketahui dan diatasi serta dapat berguna 
untuk langkah antisipasi di kemudian hari.
Kata kunci: audit operasional, fungsi penjualan
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ABSTRACT

EVALUASI AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN PADA 
PT THAMRIN BROTHERS PALEMBANG

By.
Deri Stepanes; Drs. Ubaidillah, M. M, Ak; 

Drs. H. Tanzil Djunaidi, Ak

These days more and more necessary in the operational audit of a company. Operational 
audits assist management in controlling the activities of the company as well as to assess the 
operational performance of the company. If the audit found things that deviate from the 
Standard company, then these findings must be reported to the management as well as 
provide recommendations for corrective action so that problems that occur can be addressed 
and avoided in the future.

In conducting this research, the writer uses descriptive qualitative method, a method that 
seeks to analyze, and present the results of the study concluded that the data can be drawn a 
clear picture of the object under study. Techniques of data collection was done by direct 
observation, conducting interviews and collecting data in the form of documents operational 
audit, which aims to make a systematic and accurate description of the facts and phenomena 
that occur in sales related to the sales function in the company. After a detailed examination 
of the implementation of the sales function in the company, it can be said that the internal 
Controls are adequate to walk, but still visible several weaknesses in the implementation of 
these activities, where there are weaknesses which meant that as the lack of formal policies 
and procedures, not the designation of the credit limit for the customer, and have not done a 
formal confirmation of the customer's accounts. In connection with the problems described 
above, the authors provide advice as a step recommendations to be implemented in the 
company, is to create an operational Standard (Standard Operating Procedure), which 
regulates the overall operational activities of the company, concems about the establishment 
of policies and procedures that are uncertain, and how should a sales process run smoothly 
and correctly. This is intended to minimize the deviation due to the rules that are binding, so 
if there is a violation of the Standard, it will be easily recognized and addressed and can be 
useful to anticipate in the fiiture.
Key words: operational audits, sales functions
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era perdagangan bebas, persaingan didunia usaha demikian ketat. 

Hal tersebut merupakan tantangan bagi Indonesia yang mengalami keterpurukan 

di segala bidang khususnya di bidang ekonomi, saat ini Indonesia terus berjuang 

untuk terus memperbaiki keadaan ekonomi tersebut. Masalah yang timbul antara 

lain adalah bertambahnya jumlah pengangguran karena lapangan pekerjaan yang 

semakin terbatas. Terbatasnya lapangan pekerjaan ini disebabkan antara lain 

karena perusahaan-perusahaan yang ada kurang dapat bertahan menghadapi 

kenaikan harga faktor-faktor produksi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Pembangunan ekonomi harus terus dilakukan dan mendapat perhatian utama 

karena mempunyai pengaruh yang besar dalam usaha mempertahankan stabilitas 

perekonomian di Indonesia.

Salah satu sektor yang diharapkan oleh pemerintah untuk menopang

kemajuan ekonomi adalah sektor perdagangan. Hal ini diperlukan dalam rangka

mempersiapkan diri menuju era perdagangan bebas dunia usaha. Saat ini semakin

banyak perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan disebabkan bidang 

perdagangan cukup memberikan prospek yang baik walaupun banyak dari mereka 

yang gagal dalam melaksanakan kegiatan operasinya.

Banyak yang berpendapat bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh 

keadaan ekonomi yang belum stabil, persaingan yang semakin ketat, dan

1



perkembangan teknologi yang sangat pesat, padahal sebagian besar kegagalan 

tersebut disebabkan perusahaan tidak mengetahui bagaimana cara untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lain ditambah lagi perusahaan tersebut tidak 

mengikuti perkembangan dunia perdagangan yang terjadi.

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang 

maksimal tidak terlepas dari adanya penendalian yang efektif atas semua kegiatan 

yang ada dalam perusahaan, sebab itu perusahaan harus berusaha untuk 

menghindari adanya pemborosan dalam hal-hal yang dapat membawakerugian

bagi perusahaan.

Audit operasional sebagai bagian dari fungsi pengendalian merupakan alat 

bagi manajemen untuk mengatur kegiatan yang telah dilaksanakan, manajemen

harus memperhatikan segala aspek dalam perusahaan terutama unsur-unsur yang

dapat memengaruhi penetapan laba rugi perusahaan. Salah satu elemen penting

dapat mempengaruhi penetapan laba rugi perusahaan adalah penjualan, karena

kegiatan penjualan memungkinkan terciptanya pendapatan selanjutnya setelah 

dikuarangi berbagai biaya operasi akan meciptakan laba yang dalam jangka 

panjang berguna untuk menjaminkontinuitas perusahaan atau rugi yang dalam 

jangka waktu tertentu dapat membuat perusahan tidak dapat lagi melanjutkan 

usahanya.

Penjualan memegang peranan penting bagi perusahaan, karena dari sinilah 

dimulainya kegiatan operasional suatu perusahaan. Untuk mendukung kegiatan 

penjualan agar dapat berlangsung dengan baik, maka prosedur penjualan perlu

2
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dijalankan dengan baik serta ditunjang dengan pelaksanaan pengendalian intern 

yang ketat. Untuk mengetahui apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak, 

maka perlu dilaksanakan pemeriksaan operasional terhadap kegiatan penjualan 

dan penerimaan kas agar dapat meningkatkan efesiensi, efektivitas dan 

keekonomisan perushaan

Fenomena yang terjadi pada PT Thamrin Brothers, yaitu perusahaan 

dagang yang bergerak dalam bidang otomotif. Berdasarkan perhitungan data 

penjualan motor selama pariode tahun 2013, PT Thamrin Brothers mengalami 

penurunan pencapaian target, karena penjualanmotor yang seharusnya ditempuh

oleh pada tahun 2013 adalah 20973 buah yang terjual, namun hasil data penjualan

di tahun 2013 menyatakan bahwa hanya 16.010 buah yang terjual.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

pada PT. Thamrin Brothers yaitu perusahaan yang bergerak dibidang otomotif 

dimana secara periodik telah dilakukan audit terhadap penjualan setiap tahunnya. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan khususnya 

pihak manajemen dalam meningkatkan efektivitas penjualan perusahaan, 

berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

beijudul“Evaluasi Audit Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Thamrin 

Brothers Palembang”

3



1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis 

ajukan adalah Bagaimanamengevaluasi pelaksanaan audit operasional atas 

fungsi penjualan pada perusahaan PT. Thamrin Brothers di kota 

Palembang?

1.3. Tujuan penelitian

Secara umum tujuan penelitian penulis ini adalah sebagai salah satu syarat

untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit operasional atas penjualan yang telah

dilaksanakan oleh perusahaan PT.Thamrin Brothers Palembang

2. Untuk mengetahui peranan audit operasional atas penjualan dalam

menunjang efektivitas penjualan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengharapkan agar penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi setiap kalangan, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

- Sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang dapat membantu pihak 

manajemen dalam menjalankan operasi nya dan memberikan 

gambaran tentang penting nya audit operasional dalam menganalisis 

dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas penjualan

4
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2. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta 

perbandingan antara teori dengan praktek yang sebenarnya mengenai 

peranan audit operasional terhadap kegiatan penjualan dalam suatu 

perusahaan akan bertambah jelas 

3. Bagi pihak lain

- Dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai judul 

yang diteliti

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan

melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dan

mengumpulkan data berupa dokumen yang dilakukan audit

opersional, yang bertujuan untuk membuat gambaran secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang 

terjadi dalam penjualan.

1.5.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Thamrin Brothers Kota Palembang 

dengan tujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif audit 

operasional pada PT Thamrin Brothers atas fiingsi penjualan.Salah
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alasan penulis memilih PT. Thamrin Brothers sebagai objek 

tempat penelitian ialah PT. Thamrin Brothers Palembang merupakan 

salah satu perusahaan terbesar otomotif penjualan sepeda motor 

Yamaha. Di perusahaan ini juga memberikan penjualan secara tunai 

dan kredit bagi pembeli.

satu

1.5.3 Jenis data

Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu,

1. Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata,

kalimat, dan gambar dimana data tersebut diperoleh melalui data 

penjualan PT Thamrin Brothers Kota Palembang pada saat priode

tahun 2013.

2. Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka

atau data kualitatif yang diangkakan, data tersebut diperoleh

melalui data penjualan yang di peroleh secara langsung dari PT

Thamrin Brothers Kota Palembang.

1.5.4 Sumber data

Data merupakan gambaran tentang keadaan atau persoalan serta 

kondisi perusahaan, dalam hal ini sumber data berasal dari:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang 

diteliti, data primer dapat diperoleh melalui wawancara serta
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observasi langsung dengan pihak manajemen penjualan dan audit

opersional.

2. Data Sekunder

Data Skunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 

dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, dokumen 

yang berlaku, dan catatan penting lainnya yang terkait dengan

penulisan.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan

dapat berupa:

i. Observasi

penulis melakukan pengumpulan data dengan jalan pengamatan 

secara langsung pada objek yang diteliti. Objek yang akan diteliti 

dokumen-dokumen audit operasional dan pengendalian intern

penjualan perusahaan.

ii. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan oleh 

penulis ialah teknik wawancara terbuka secara langsung dengan 

staf dan pengelola bagian penjualan, audit operasional 

perusahaan, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan 

dengan objek yang akan di teliti.
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iii. Dokumentasi

penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan perusahaan 

seperti, struktur organisasi perusahaan, visi misi perusahaan dan 

peraturan-peraturan yang digunakan perusahaan.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu teknik yang digunakan sebagai alat

bantu bagi penulis untuk mengambil kesimpulan atas sejumlah data 

penelitian yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, teknik analisis 

yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan 

melakukan penelitian, menganalisis hasil dari penelitian, serta

mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah di lakukan

yang berkaitan dengan tahap pengerjaan audit internal.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan skripsiyang bertujuan 

untuk mempermudah proses kerja dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini. 

Adapun sistematika penulisan Skripsisebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan Penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai konsep - konsep yang digunakan 

untuk mendukung skripsi ini sehingga dapat menjawab masalah 

didalam penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi uraian mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi, dan pembagian tugas (job description).

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil evaluasi audit operasional

yang sedang berjalan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab - bab

sebelumnya dan saran dari penulis sebagai masukan bagi

perusahaan PT Thamrin Brothers Palembang dari hasil 

mengevaluasi audit operasional atas fungsi penjualan
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