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Abstrak 

Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen 

organisasi yang diaudit untuk dapat memperbaiki efektivitas, efisiensi dan 

ekonomi operasi organisasinya. Seperti halnya pada perusahaan Kereta Api 

Indonesia dari beberapa tahun belakang ini melakukan berbagai inovasi dan 

perubahan yang signifikan hampir di setiap lini yang ada di perusahaan. 

Inovasi pada bagian sarana kereta api bisa diperhatikan pada sistem 

pengeremannya. Dengan adanya pemakaian suku cadang jenis baru pada 

sistem pengereman diantaranya blok rem jenis komposit diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang lebih dari sistem pengereman itu sendiri, 

namun pada kenyataannya ada beberapa masalah yang ditimbulkan dari 

penggunaan blok rem jenis komposit yang cukup material pada perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data di tahun 2013 

antara bulan Januari hingga Agustus dengan alat uji berupa kuesioner, 

wawancara dan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Dari hasil 

analisis bisa ditemukan beberapa kelemahan dari penggunaan blok rem jenis 

komposit pada sistem pengereman kereta api. Kelemahan yang timbul dari 

penggunaan blok rem jenis komposit berpengaruh pada efektifitas dan 

efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Beberapa 

saran yang peneliti sampaikan semoga bisa menjadi rekomendasi 

perusahaan dalam mengevaluasi sistem pengereman yang ada saat ini. 
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