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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Pertumbuhan Industri di Jawa Tengah telah meningkatkan nilai ekspor pada 

tahun 2001 hingga $ 1,97 milyar Amerika, terdiri dari ekspor migas sebesar $ 

190,51 juta Amerika (9,66%) dan non migas $ 1,78 milyar Amerika (90,34%). 

Komoditi unggulan dari propinsi ini adalah mebel kayu, tekstil dan produk jadinya, 

plastik dan produk jadinya, elektronik dan lain sebagainya. Potensi daerah yang 

demikian besar tersebut haruslah didukung dengan sarana dan prasarana transportasi 

yang memadai bila ingin berkembang, salah satu fasilitas transportasi yang sejak 

dahulu kala terbukti handal dan mampu mendukung perkembangan daerah adalah 

sarana pelabuhan yang dalam hal ini pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Salah satu 

fasilitas andalan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah Terminal Peti 

Kemas Semarang (TPKS), dalam perkembangannya Terminal Peti Kemas Semarang 

ditetapkan sebagai unit bisnis terpisah dari manajemen Pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang. Pemisahan ini salah satu pertimbangannya adalah sebagai langkah 

antisipasi terhadap pertumbuhan angkutan Peti Kemas dimasa yang akan datang 

serta salah satu bentuk pelayanan yang lebih professional dari manajemen 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pihak manajemen harus sadar akan tingginya 

persaingan dalam pasar globalisasi saat ini, sehingga memicu bagi pihak manajemen 

untuk selalu mengantisipasi dengan berbagai cara agar dapat memperoleh pangsa 

pasar. 
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Dengan semakin besarnya pangsa pasar yang diperoleh maka dimungkinkan 

suatu perusahaan tersebut memperoleh pasar yang tinggi agar dapat terus bersaing 

dan melanjutkan kelangsungan usahanya. Pangsa pasar biasanya memilih produk 

dan jasa yang memberikan nilai terbesar bagi mereka. Jadi, kunci agar berhasil dan 

dapat mempertahankan pasar tersebut adalah memahami lebih baik kebutuhan dan 

proses pembelian mereka, termasuk didalamnya dengan memberikan mutu dan 

servis yang terbaik. 

 Audit operasional merupakan evaluasi atas berbagai kegiatan operasional 

perusahaan sedangkan sasarannya adalah untuk menilai apakah pelaksanaan 

kegiatan operasional telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien. 

Kinerja suatu perusahaan dikatakan baik jika perusahaan yang bersangkuta mampu 

melaksanakan tugas tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

pada standar yang tinggi dengan biaya seminimal mungkin. Kinerja yang baik bagi 

suatu perusahaan dicapai ketika semua kegiatan perusahaan yang bersangkutan 

dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep ekonomis, 

efisien, dan efektif saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan 

secara terpisah. Konsep ekonomis memastikan bahwa biaya input yang digunakan 

dalam operasional perusahaan dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan 

bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. 

Sedangkan konsep efektif berarti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam menjalankan perusahaannya dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa 

dengan tepat. 
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PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Terminal Peti Kemas Semarang yaitu 

sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dibidang jasa ekspor impor dalam 

hal bongkar muat peti kemas. PT (persero) Pelindo III TPKS terletak di jalan 

Coaster No. 10A Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan, PT (persero) Pelindo III TPKS menghadapi beberapa masalah, 

diantaranya: 

1. Keterlambatan proses operasional karena warkat dana hilang  

PT Terminal Peti Kemas Semarang Pelabuhan Indonesia III mempunyai 

costumer yaitu EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) dan pelayaran. Dalam 

sistem pembayaran mewajibkan setiap EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) 

dan pelayaran mempunyai warkat dana sebagai kode master yang berlaku 

sebagai alat transaksi pada proses ekspor dan impor. Kode master ini berguna 

untuk mengkorelasikan EMKL dengan pihak bank. Jangka pemrosesan warkat 

dana bila impor selama 1 hari dan ekspor selama kapal tersebut sandar di 

pelabuhan. Proses pembayaran warkat dana yaitu pihak EMKL menyerahkan 

dokumen – dokumen yang diperlukan sesuai dengan keperluan  kapal yang 

datang (dokumen terlampir pada lampiran 6.2). Setelah dokumen lengkap 

warkat dana diproses pada bagian administrasi di divisi keuangan untuk 

kemudian dipisahkan antara untuk bank dan EMKL, kemudian pihak EMKL 

menyetorkan uang sebesar jumlah yang tercantum pada warkat dana ke bank. 

Setelah mendapat slip setor dari bank dan warkat dana mendapatkan cap bank 

maka warkat dana dikumpulkan di TPKS untuk diserahkan pada bagian 

operasional. Dalam hal ini warkat dana (lampiran 6.3 contoh warkat dana) dalam 
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penumpukannya di TPKS masih secara manual sehingga sering terjadi warkat 

dana yang hilang dan uang yang dititipkan dalam titip bayar tidak tersampaikan 

ke pihak bank. Warkat dana dalam satu minggu mengalami 4 sampai 6 terjadi 

kehilangan. EMKL titip uang untuk membayar kekurangan kepada bagian kasir 

sebesar nota tagihan yang telah dikeluarkan oleh bagian keuangan yang 

seharusnya uang tersebut disimpan dan kemudian digunakan setelah bagian 

administrasi memproses semua data – data dan dikroscek ke pihak bank. Tapi 

sering slip warkat hilang, hal tersebut membuat tidak singkron terhadap pihak 

EMKL, TPKS dan bank. Hal ini mempengaruhi juga untuk divisi perencanaan 

dalam membuat denah lapangan dan divisi operasional dalam memproses data 

dan penumpukan peti kemas. 

Tabel 1.1 

Kondisi Seharusnya Kondisi di Lapangan 

Warkat dana lengkap untuk 

mendukung semua sistem 

pembayaran 

Warkat dana terkadang ada yang hilang 

sehingga sistem pembayaran terganggu 

dan menghambat penumpukan 

Semua alat berat terawat dengan 

baik sehingga proses 

penumpukan berjalan dengan 

lancar 

Penumpukan sering terlambat karena 

terdapat alat berat yang rusak 

Sumber: data sekunder dari perusahaan 

2. Penundaan penumpukan peti kemas bila terjadi kesalahan dalam administrasi 

dan adanya kerusakan pada alat berat. 

Masalah penumpukan peti kemas tergantung pada pihak EMKL dalam melunasi 

semua administrasi sesuai dengan yang tercatat pada warkat dana. Selain itu 
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permasalahan juga terletak pada penggunaan alat berat. TPKS mempunyai 2 

(dua) alat berat yaitu CC (countainer crane) dan RTG dan masing – masing 

mempunyai 5 unit. CC (countainer crane) digunakan untuk memindahkan peti 

kemas dari kapal ke truk container. RTG digunakan untuk memindahkan peti 

kemas dari truk container ke blok – blok pada lapangan TPKS sesuai dengan 

denah (lampiran 6.4). Bila salah satu dari alat tersebut ada yang rusak maka 

penumpukan peti kemas akan melamban ( Lampiran Tabel 1.3) dan 

menyebabkan waktu lebih panjang sehingga membuat pegawai kerja lembur dan 

menimbulkan biaya charge yang harus ditanggung perusahaan sebesar lama 

kapal tersebut mengalami penundaaan. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka masalah-masalah yang timbul 

di PT Terminal Peti Kemas Semarang Pelabuhan Indonesia III tersebut berkaitan 

dengan fungsi operasional perusahaan. Untuk itu peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang audit operasional yang berjudul “ Audit 

Operasional pada PT Terminal Peti Kemas Semarang Pelabuhan Indonesia 

III Semarang.” 

 

 

1.2. Perumusan Permasalahan 

Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah sistem pembayaran (warkat dana) yang terdapat pada PT Terminal 

Peti Kemas Semarang Pelabuhan Indonesia III telah berjalan secara efektif? 
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2. Apakah penumpukan peti kemas yang terdapat pada PT Terminal Peti Kemas 

Semarang Pelabuhan Indonesia III telah berjalan efektif dan efisien? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

a. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pembayaran (warkat dana) 

yang terdapat pada PT Terminal Peti Kemas Semarang Pelabuhan Indonesia 

III. 

b. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penumpukan peti 

kemas yang terdapat pada PT Terminal Peti Kemas Semarang Pelabuhan 

Indonesia III. 

1.3.2. Manfaat penelitian 

1. Bagi PT Terminal Peti Kemas  Semarang Pelabuhan Indonesia III  

i. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan tentang 

pentingnya audit operasional bagi perusahaan untuk menilai kinerja 

perusahaan. 

ii. Sebagai media untuk memberikan saran perbaikan jika masih ada kekurangan 

terkait dengan operasional yang dilakukan peruhasaan. 

iii. Sebagai bahan referensi bagi pihak – pihak yang berkepentingan untuk 

penetapan perencanaan bagi perusahaan di masa datang. 

2. Bagi Peneliti 

Untuk lebih memahami dan mengetahui mengenai audit operasional dan 

penerapannya dalam suatu kasus serta mengasah kemampuan diri dalam mencari 
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suatu solusi atau penyelesaian dari suatu permasalahan yang ada dalam 

perusahaan. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan gambaran pengetahuan mengenai proses pembayaran dan 

penumpukan peti kemas pada PT Terminal Peti Kemas Semarang dan sebagai 

referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama. 
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1.4. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

 

Kondisi Perusahaan 

Masalah 1: 

Masalah warkat dana yang 

sering hilang karena 

masih menggunakan 

system manual 

Masalah 2: 

Penundaan penumpukan 

peti kemas bila terjadi 

kesalahan dalam 

administrasi dan adanya 

kerusakan pada alat berat 

Audit Operasional (Analisis Efektifitas dan Efisiensi) 

Masalah 1 
Efektifitas : 

a. Analisis kondisi perusahaan. 
b. Melihat sistem pembayaran 

pada perusahaan 
c. Membandingan kondisi yang 

terjadi dengan perencanaan 
dan sistem pembayaran 

d. Pengecekan pengawasan dan 
job description 

e. Memperbaiki sistem 
pembayaran. 

Masalah 2 
Efektifitas : 

a. Melihat kondisi lapangan 
b. Analisis kinerja yang terjadi 

pada lapangan 
c. Analisis kondisi perusahaan 
d. Pengecekan standart dan 

perencanaan 
e. Melihat standar yang ditetapkan 
f. Membandingkan kondisi yang 

terjadi dengan perencanaan dan 
standar 

g. Memperbaiki perencanaan dan 
standar. 

Efisiensi: 
a. pengecekan sasaran, dan 

pengawasan alat berat 
b. memperbaiki sasaran dan 

pengawasan. 

Hasil Pemeriksaan 

Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi 
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1.5   Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah sesuai dengan latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian audit, pengertian audit 

operasional, tipe audit operasional, tahapan audit operasional, karakteristik 

audit operasional, manfaat audit operasional, dan pengertian efektifitas dan 

efisiensi . 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang objek dan lokasi 

penelitian,gambaran perusahaan, metode pengumpulan data dan teknik 

analisis data untuk melakukan program audit operasional. 

BAB IV: ANALISIS DATA 

Bab ini berisi analisis terhadap data yang telah diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian ini. Analisis yang dilakukan dalam bab ini mencakup 

pelaksanaan program audit operasional. 

BAB V: PENUTUP 

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang 

merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. 

Dalam bab ini juga dimuat keterbatasan dan saran berdasarkan hasil 

penelitian. 


