


Pengertian audit produksi dan 

operasi
Audit produksi dan oprasi adalah melakukan kegiatan 

penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan 
fungsi produksi dan oprasi untuk menentukan, 
apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan.



Beberapa alasan yang mendasari perlu dilakukan nya audit 
ini antara lain :

1. 1. proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan

2. 2. kekurangan yang terjadi harus ditemukan sehingga 
segera di perbaiki.

3. 3. konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan

4. 4. Pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam 
peningkatan proses

5. 5. Berjalannya tindakan korektif harus mendapat 
dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait



Prinsip-Prinsip Umum
� Tujuan utama audit adalah untuk menentukan proses 

produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah 
sesuai dengan kriteria

� Auditor harus secara objektif, sistematis, 
mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup 
dan relevan

� Auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang 
terjadi antara aktivitas produksi dan operasi



Tujuan Audit
� Apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan 

kebutuhan pelanggan?

� Apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah 
secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk 
memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya 
serta fasilitas yang dimiliki perusahaan

� Apakah strategi rencana produksi dan operasi telah 
mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal?

� Apakah proses transformasi telah dijalin secara efektif dan 
efisien?

� Apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah 
mendukung?



Manfaat Audit
� Dapat memberikan gambaran kepada pihak yang 

berkepentingan

� Dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha 
perbaikan proses produksi dan operasi

� Dapat menentukan area permasalahan yang masih 
dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi

� Dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi 
produksi dan operasi



Tahap-Tahap Audit
� Audit pendahuluan

� Review dan pengujian terhadap pengendalian 
manajemen

� Audit Lanjutan

� Pelaporan

� Tindak Lanjut



Audit Pendahuluan
� Diawali dengan perkenalan antara pihak auditor 

dengan organisasi auditee.

� Pada tahap ini auditor melakukan overview terhadap 
perusahaan secara umum, produk yang dihasilkan, 
proses produksi dan operasi yang dijalankan dan 
berbagai sumber daya penunjang keberhasilan fungsi 
ini dalam mencapai tujuannya.

� Setelah melakukan tahapan audit ini, auditor dapat 
memperkirakan kelemahan-kelemahan yang mungkin 
terjadi pada fungsi produksi dan operasi perusahaan 
auditee



Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen

� Pada tahap ini auditor melakukan review dan 
pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi 
pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, 
fasilitas yang digunakan sejak hasil audit terakhir.

� Berdasarkan review dan pengujian yang dilakukan 
pada tahap ini, auditor mendapatkan keyakinan 
tentang dapat diperolehnya data yang cukup dan 
kompeten serta tidak terhambatnya akses untuk 
melakukan pengamatan yang lebih dalam terhadap 
tujuan audit sementara yang telah ditetapkan pada 
tahapan audit sebelumnya.



Audit Lanjutan
� Pada tahap ini auditor melakukan audit yang lebih 

dalam dan pengembangan temuan terhadap fasilitas, 
prosedur, catatan-catatan yang berkaitan dengan 
produksi dan operasi.

� Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, relevan, 
dan dapat dipercaya, auditor menggunakan daftar 
pertanyaan yang ditujukan kepada berbagai pihak 
yang berwenang dan berkompeten berkaitan dengan 
masalah yang diaudit.



Pelaporan
� Hasil dari keseluruhan tahapan audit sebelumnya 

telah diringkas dalam kertas kerja audit (KKA)

� Laporan audit disajikan dengan format sebagai 
berikut:
1. Informasi Latar Belakang
2. Kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit
3. Rumusan Rekomendasi
4. Ruang Lingkup Audit



Tindak Lanjut
� Rekomendasi yang disajikan auditor dalam laporannya 

merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan 
untuk meningkatkan berbagai kelemahan yang masih 
terjadi pada perusahaan. Tindak lanjut yang dilakukan 
merupakan bentuk komitmen manajemen untuk 
menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari 
yang sebelumnya. Dalam rangka perbaikan ini auditor 
mendampingi manajemen dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan mengendalikan program-program 
perbaikan yang dilakukan agar dapat mencapa 
tujuannya secara efektif dan efisien.



Ruang Lingkup Audit
Meliputi :

� Rencana produksi dan operasi

� Produktivitas dan peningkatan nilai tambah

� Pengendalian produksi dan operasi



Rencana Produksi dan Operasi
Suatu rencana induk memuat tentang :

� Jadwal induk produksi

� Penilaian atas penggunaan kapasistas produksi

� Tingkat persediaan

� Perencanaan keseimbangan lintas produksi



Produktivitas dan Peningkatan Nilai Tambah
� Menggunakan metode Lean Production, yaitu metode 

produksi ramping, yang menekankan kesempurnaan 
proses yang berjalan dengan mengeliminasi celah-celah 
kesalahan yang masih terbuka.

� Kebijakan dan praktik Lean Production :
1. Penghapusan persediaan
2. Tingkat cacat nol
3. Meminimalkan kebutuhan tempat
4. Kemitraan dengan pemasok
5. Tanggung jawab pemasok
6. Meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai
7. Pengembangan angkatan kerja
8. Menciptakan tantangan dalam bekerja



Pengendalian Produksi dan Operasi
� Tujuan utama dari pengendalian produksi dan operasi 

meliputi tiga hal penting dalam keunggulan bersaing 
perusahaan :
1. Memaksimalkan tingkat pelayanan pelanggan
2. Meminimalkan investasi pada persediaan
3. Efisiensi operasi


