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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the operational audit on operational penjualan.Audit 

function is used as a tool to evaluate the implementation of the sales function by 

identifying their weaknesses so as to provide a problem-solving in helping to improve 

the efficiency, effectiveness, economical sales functions. Based on the research can be 

concluded that the implementation of the operational audit on the sales function in 

Surabaya wtc smartfren gallery has been effective but not efficient. The effectiveness 

lies in its success in making sales is appropriate desired target company. However, 

there are still some weaknesses in the gallery smartfren wtc Surabaya them 

geminating function, inadequate human resources, and sales were very simple 

groove. As a suggestion, add one part division sales supervisor, HR performance 

monitoring and evaluation by object, and change the flow of sales. 
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ABSTRAK 

AUDIT OPERASIONAL FUNGSI PENJUALAN GALERI SMARTFREN 

CABANG WTC SURABAYA 

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis audit operasional atas fungsi 

penjualan.Audit operasional digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan 

fungsi penjualan dengan mengidentifikasi adanya kelemahan sehingga dapat 

memberikan suatu pemecahan masalah dalam membantu meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, ekonomis fungsi penjualan. Berdasarkan penelitian diatas dapat 

disimpulkan bahwa penerapan audit operasional atas fungsi penjualan pada galeri 

smartfren wtc surabaya sudah efektif namun belum efisien. Efektivitas terletak pada 

keberhasilan dalam melakukan penjualan sudah sesuai target yang diinginkan 

perusahaan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kelemahan yang ada pada  galeri 

smartfren wtc surabaya diantaranya perangkapan fungsi, sumberdaya manusia yang 

kurang memadai, dan alur penjualan yang sangat sederhana. Sebagai saran, 

ditambahkan satu divisi bagian pengawas penjualan, pengawasan dan penilaian 

kinerja SDM menurut objek, dan perubahan alur penjualan. 

 

Kata-kata Kunci: audit operasional, efisiensi, efektivitas, ekonomis fungsi penjualan 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan tekknologi  mempengaruhi persaingan dunia bisnis. Hal ini  

menimbulkan persaingan yang semakin ketat, pasar tidak hanya disuguhi barang-

barang dari dalam negeri, barang-barang dari luar negeri juga sudah masuk di 

perekonomian indonesia dengan kondisi barang dan harga yang sangat bersaing. 

Indonesia harus menghadapi persaingan global dalam bisnis dunia dengan segala 

kesiapanya. 

Perdagangan adalah sektor yang mampu memberikan respon baik untuk 

perusahaan. Melalui hasil dari penjualan perusahaan dapat meneruskan 

perkembangan perusahaan dan menghasilkan keuntungan bagi pengusahanya. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal tidak 

terlepas dari tuntutan untuk lebih efisien dan efektif, serta konsisten dalam melakukan 

kegiatan operasional. Hal itu tercapai jika penyimpangan - penyimpangan atau 

pemborosan sumberdaya dan aset perusahaan ditekan seminimal mungkin atau 

bahkan  dihilangkan. Disinilah peran audit operasional diperlukan perusahaan dengan 

harapan dapat membantu perusahaan pada tujuanya lebih efektif, efisien, dan 

ekonomis. 

Pemeriksaan  operasional merupakan  Evaluasi  terhadap  kegiatan  

operasional perusahaan sedangkan sasaranya adalah untuk menilai kegiatan apakah 



sudah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis, apabila belum tercapai efektif, 

efisien, dan ekomonis maka tugas Auditor untuk masa depan perusahaan adalah 

menjadikan persahaan tersebut berjalan dengan lebih baik dan tercapai 

keefektivitasanya. Karena audit operasional sangat tergantung pada berjalan tidaknya 

pengendalian internal perusahaan. Audit operasional adalah alat manajemen untuk 

membantu perusahaan dari pemborosan dan aktivitas yang kurang efisien, 

manajemen juga harus memperhatikan segala aspek dalam perusahaan terutama 

unsur-unsur yang dapat mempengaruhi pendapatan  dan laba perusahaan (IBK 

bayangkara 2015:2). 

PT.Smartfren adalah perusahaan telekomunikasi yan bergerak dibidang 

perdagangan dengan penjualan perusahan smartfren dapat membiayai kegiatan 

operasional galeri, Pada periode Oktober – Desember 2015 pencapaian penjualan 

perusahaan dibawah target yang sudah ditetapkan, hal ini yang mengakibatkan 

perusahaan mengalami krisis ekonomi yang berpengaruh pada operasional 

perusahaan menjadi diluar kontrol. Tujuan pemeriksaan operasional perusahaan atas 

fungsi penjualan galeri smartfren adalah mengaudit operasional fungsi penjualan agar 

kegiatan operasional penjualan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. 

TINJAUAN TEORI DAN PROPOSISI PENELITIAN 

Pengertian dan tujuan audit operasional 

Pengertian Pemeriksaan operasional menurut para ahli, banyak definisi dari 

audit operasional yang menyebutkan efficiency ( pendapatan yang maksimum dari 

sumber daya), effectivenes (  hasil sesuai dengan rencana dan target) dan economy 

(optimalisasi cara kerja dari suatu entitas). 

Alfin A. Arens dkk (2011:821) mengutarakan audit operasional adalah telaah 

atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi dari suatu organisasi dengan 

tujuan mengevaluasi efisien dan efektifitas. Lazim menggambarkan audit operasional 

secara lebih luas dan yang mencakup mengevaluasi pengendalian intern dan menguji 

efektifitas pengendalian (pengujian pengendalian) saling berhubungan satu dengn 

yang lain  dan mempengaruhi proses audit operasional. 

Manajemen audit disebut juga sebagai Audit operasional, fungsional audit,  

sistem audit  yang bertujuan melakukan penilaian terhadap kegiatan operasional, 

kebijakan –kebijakan yang sudah ditentukan perusahaan dan  apakah kegiatan 

perusahaan tersebut sudah dijalankan dengan efektif dan efisien (Sukrisno Agoes 

2013:172 ) 

Audit manajemen (Management Audit ) dirancang secara sistematis Untuk 

menilai serta memberikan laporan kepada manajemen atas program-program yang 

telah diselenggarakana apa hasilnya telah ketetapan operasional perusahaan. Dan 

apakah kegiatan perusahaan sudah dilakukan secara efektif dan efisien serta apakah 

tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan rencana manajemen ( IBK 

bayangkara 2015:2 ). 



Jasi kesimpulanya bahwa audit operasional kegiatan mengaudit operasional 

perusahaan untuk menilai tingkat efektivitas perusahaan, mengindentifikasi 

kelemahan-kelemahan, dan memberikan saran perbaikan atas kendala yang 

ditemukan saat pemeriksaan. 

Pada dasarnya tujuan audit manajemen ialah meningkatkan efektifitas 

penjualan yang menyangkut seluruh aspek dan kegiatan yang bersangkutan dengan 

kegiatan penjualan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan audit operasional dari aktivitas 

penjualan seperti yang dikemukakan Nugroho widiyanto (2011: 121) yaitu (1) 

Menilai pelaksanaan kegiatan penjualan. (2) Mendeteksi adanya kelemahan dalam 

kegiatan penjualan.(3) Mencari alternatif dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas penjualan. (4) Memberikan saran perbaikan atas kemelahan atau kendala 

yang ditemukan. 

Menurut IBK Bhayangkara (2015:20) Audit manajemen atas fungsi penjualan 

bertujuan untuk menilai tentang program/aktivitas penjualan yang dilakukan 

mencapai tujuanya melalui pengelolaan sumberdaya apakah sudah terlaksana secara 

efektiv. 

Ruang Lingkup audit Operasional 

 Ruang lingkup pemeriksaan dalam standar operasional pemeriksaan yang 

dikeluarkan IIA dirumuskan secara singkat sebagai bentuk pengujian dan evaluasi 

terhadap kelayakan dan keefektifan pengendalian manajemen dan kualitas 

pertanggung jawaban manajemen, lingkup pemeriksaan tersebut meliputi: (1) 

Meninjau  keandalan dan integritasinformasi.(2) Meninjau kesesuaian  kebijakan, 

rencana, prosedur, peraturan, dan perundang-undangan.(3)melakukan pemeriksaan 

terhadap aset perusahaan dan meninjau keberadaanya.(4) Meganalisi operasional 

perusahaan apakah hasilnya sejalan dengan sasaran,target dan tujuanya dan apakah 

telah dilaksanakan sesuai  dengan rencananya. 

 Sementara yang menjadi poin penting pada audit manajemen adalah program, 

kegiatan, aktivitas, dan beberapa bidang dalam perusahaan yang diketahui atau 

terdentifikasi kelemahan dan diperlukan perbaikan kegiatan operasional sehingga 

target yang ditetaokan tercapai dengan biaya yang minimal untuk keuntungan yang 

maksimal. Tiga organ ini sasaran audit : (1) Kriteria (Criteria) merupakan ketentuan, 

kebijakan, pedoman didalam perusahaan dalam melakukan aktifitas.(2) Penyebab ( 

cause ) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam perusahaan tersebut 

yang akan menjadikan terjadinya akibat. (3) Akibat ( effect ) merupakan    

perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan tingkat 

pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan. Jadi akibat positif dari 

kriteria yang sudah dijalankan adalaha terselenggaranya operasional kegiatan 

perusahaan secara baik dengan hasil pencapaian penjualan yang melebihi ketentuan 

atau target yang sudah ditentukan. 

Jenis-Jenis Audit Operasional 



Tiga katagori audit operasional menurut Alvin A.Arens, dkk (2011:825) yaitu 

Audit fungsional, audit organisasional, dan audit penugasan kusus. Ketiganya 

pemeriksaan diatas selalu bergantung pada baik tidaknya pengendalian intern untuk 

menilai efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan. (a)Audit fungsional 

(Functional Audit) adalah aparat untuk memisahkan kegiatan perusahaan seperti 

fungsi pemasaran atau fungsi penagihan. Audit fungsional ini meliputi pengauditan 

pada satu fungsi atau lebih untuk diaudit operasionalnya.(b)Audit Organisasional 

(Organizational Audit) adalah pemeriksaan yang mengaudit keseluruhan suatu badan 

organisasi termasuk cabang dan anak perusahaan.(c)Penugasan Khusus (Special 

Assignment) Audit penugasan khusus ini dilakukan atas permintaan manajemen karna 

perusahaan terindikasi kelemahan-kelemahanya. Pemeriksaan operasional tergolong 

banyak, contohnya saja pemeriksaan terhadap adanya indikasi kecurangan dalam satu 

divisi. 

Tahapan Pelaksanan Audit Operasional 

Menurut IBK Bayangkara (2015:11) Ada beberapa langkah tahapan yang harus 

dilakukan dalam audit manajemen. Secara garis besar tahapan-tahapan itu dapat 

dikelompokkan menjadi lima, yaitu (1) Persiapan pendahuluan disini adalah tahap 

awal yang harus dilakukan yang dilakukan, catatan- catatan akuntansi serta prosedur 

operasional perusahaan guna mencari informasi tentang latar belakang objek yang 

akan, penyelidikan pengendalian internal dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung pada objek, observasi dan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan 

objek yang diperiksa. Dari temuan Audit pendahuluan ini, auditor dapat menentukan 

beberapa tujuan audit sementara yang akan menjdi tujuan audit sbenarnya.( 2) 

Review/Pengujian ulang  pengendalian manajemen dan hasil observasi pengendalian 

internal. Dalam tahap review / pengujian ulang ini lebih mengarah ke tahap untuk 

meneliti, membandingakan, mengamati aktivitas pengendalian internal pada 

manajemen dalam tujuanya untuk mendukung pencapaian rencana perusahaan. Dari 

hasil Review dan Pengujian pengendalian manajemen auditor dapat lebih memahami 

pengendalian yang berlaku pada objek yang di audit, sehinggan auditor bisa 

menemukan atau mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang dialami 

perusahaan.(3) Audit terinci Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan 

bukti,catatan akuntansi dan data-data pelengkap yang cukup untuk mendukung tujuan 

audit yang selanjutnya. (4) Pelaporan, Tahapan ini bertujuan untuk membicarakan 

hasil pengauditan kepada pihak manajemen beserta saran perbaikan.(5) Tindak lanjut 

adalah tahap terakhir dari pemeriksaan manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk 

memberikan saran atas tindakan yang harus dilakukan untuk mengarahkan pihak-

pihak yang berwenang. Disini Auditor tidak memiliki hak yang mengharuskan 

manajemen melaksanakan saran yang sesuai dengan opini yang diberikan. 

Rekomendasi atau saran perbaikan adalah harus merupakan hasil dari kesepakatan 

yang dihasilkan dari komunikasi antar auditior dengan pihak manajemen. Hasil audit 

menjadi kurang berhasil apabila saran perbaikan yang diberikan tidak mendapat 

tanggapan atau kelanjutan tindakan perbaikan oleh pihak yang diaudit. 

 



Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern 

Pengendalian Manajemen berdasarkan surat putusan ( Commitee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway commission (COSO), 1992 ) adalah proses yang 

dirancang manajemen perusahaan yang dirancang untuk operasional organisasinya 

yang memberikan keyakinan dan memadai untuk mencapai tujuan –tujuan sebagai 

berikut: (1) Keandalan Informasi yang disajikan.(2) Ketaatan pada kebijakan  yang 

diberlakukan diorganisasi .(3) Efisien dan efektivitas operasional perusahaan. 

Sedangkan definisinya seperti yang diutarakan oleh Mulyadi (2010:163) “sistem 

pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran -ukuran  yang  

dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaanorganisasi.  Menguji ketelitian  dan  

keandalan  data  akuntansi,  mendorong  efesiensi  dan  mendorong dipatuhinya 

ketentuan perusahaan.” 

Menurut Mulyadi (2010:163) “Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah :(1) 

Menjaga kekayaan organisasi, Aset  perusahaan  dapat  dicuri,  disalah gunakan  

karena di konsumsi yang kurang bertanggung jawab. kecuali jika kekayaan tersebut 

dilindungi dengan pengendalian manajemen yang  baik dan digunakan dengan sesuai 

aturan dan keperluan perusahaan(2) Menguji ketelitian catatan akuntansi apakah 

sudah disajikan dengan benar. Banyak juga informasi akuntansi yang digunakan oleh 

manajemen  untuk  dasar ketika pengambilan  keputusan  penting.(3) Meningkatkan 

efesiensi Pengendalian  internal untuk  mencegah   pemborosan sumber daya  di 

dalam  kegiatan  bisnis  perusahaan  dan  untuk menekan pemborosan  penggunaan 

sumber daya dan aset perusahaan.(4) Mengorganisir dipatuhinya semua prosedur 

manajemen perusahaan. 

Untuk   mencapai   tujuan   perusahaan, dan melindungi perusahaan dari 

kehancuran,  manajemen   menetapkan   kebijakan   dan prosedur.  Pengendalian  

internal  ini  ditujukan  untuk  memberikan  jaminan  bahwa segala kegiatan 

perusahaan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Untuk mendapatkan 

fungsi dan  tujuan  pengendalian  internal  diatas  maka sangat diperlukan   adanya  

sistem  informasi  akuntansi   yang  benar  hal  ini  membantu menjaga Harta 

perusahaan dengan pengolahan catatan akuntansi yang benar penyajianya. Jika 

susunan pengendalian internal suatu organisasi tidak terkendali  maka akan timbul  

kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar dan membawa impack 

buruk bagi perusahaan kelangsungan hidup dan masadepan perusahaan. 

Pengertian Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas Penjualan 

Ekonomis ( kehematan ), efisien (daya guna), dan efektifitas ( hasil guna ) 

merupakan tiga hal yang selalu berkaitan.  Yang mana  wajib dicapai perusahaan 

untuk meningkatkan kemampun bersaingnya.  kegiatan yang berjalan dengan sumber 

daya yang terkendali dan menghasilkan tanpa mengabaikan pencapaian tujuan 

perusahaan akan mampu menghasilkan barang dengan harga pokok yang relatif lebih 

rendah dengan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ( IBK 

Bhayangkara, 2015:15) 

Ekonomis adalah bagaimana perusahaan itu dalam mendapatkan sumberdaya 

yang akan digunakan dalam setiap aktivitas apakah sudah dilakukan dengan 

memanfaatkan sumber daya atau persediaan seminimal mungkin. Ekonomis 



merupakan ukuran input yang digunakan dalam menjalankan berbagai program yang 

dijalankan.. 

Efisien berhubungan dengan bagaimana perusahan melakukan operasi sehingga 

tercapai optimalisasi penggunaan sumberdaya yang dimiliki. Efisiensi berhubungan 

dengan operasional kegiatan perusahaan ke arah yang lebih hemat. 

Efektivitas, adalah sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuan secara ekonomis baik dari segi waktu dan sumber daya. Efektivitas merupakan 

ukuran dari output yang digunakan dalam menjalankan berbagai program yang 

dijalankan. 

Sistem dan Prosedur Penjualan 

 Penjualan adalah kegiatan penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan 

laba agar kegiatan penjualanya bis berlanjut dan berkembang  baik secara tunai 

maupun kredit ( Mulyadi , 2010:463 ) Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

Penjualan dalam bukunya Sitem Akuntansi : (A) Divisi Yang Terkait (1) Fungsi Kasi 

yang bertanggung jawab atau keluar masnya Kas perusahaan dan dicatat dalam buku 

Kas Akuntansi. (2)Fungsi Gudang ialah bagian yang bertanggung jawab dengan stok 

barang digudang.(3) Fungsi Akuntansi yang bertugas atas pencatatan akuntansi, dan 

bertanggung jawab atas kebenaran catatan akuntansi.(4) Fungsi Pengiriman ialah 

divisi yang menyerahkan barang sesuai dengan apa yang dipesan dalam tembusan 

faktur penjualan yang diterima dari bagian penjualan.(B) Surat-surat  yang 

Digunakan. (1) Bukti Penjualan Tunai (Faktur) adalah Nota yang berguna sebagai 

bukti pembelian secara tunai. (2) Slip Setor Bank Dokumen bukti atas penyetoran 

transaksi  uang tunai ke Bank. Yang dokumen tersebut berasal dan dibuat oleh Kas 

Bank yang dituju. (3) Pengukuran Harga Pokok Penjualan digunakan oleh akuntansi 

untuk menentukan nilai  harga pokok produk yang berhasil dijual dalam kurun waktu 

satu periode. 

(C) Catatan yang Digunakan seperti yang diutarakan Mulyadi ( 2010:70 ) 

mengutarakan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan adalah: (1) 

Jurnal penjualan adalah sebagai catatan atas transaksi penjualan  yang ada pada debet 

dan kredit. (2) Jurnal Umum berfungsi untuk mengukur harga pokok produk (HPP) 

yang dijual dalam satu periode tertentu. (3) Kartu Persediaan merupakan kertas kerja 

pembantu yang digunakan untuk mencatat jumlah dari  barang yang diterima dan 

dikeluarkan oleh bagian gudang. 

Proposisi Penelitian  

 Proposisi merupakan jawaban sementara atas suatu temuan dari 

permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan diuraikan 

oleh penulis, maka proposisi dari rumusan masalah tersebut adalah : (1) Audit 

operasional fungsi penjualan merupakan pengujian pengendalian terhadap kegiatan 

penjualan perusahaan untuk menghindari adanya salah saji dalam transaksi-transaksi 

yang terkait. Pengujian pengendalian fungsi penjulan dapat dilakukan dengan cara 

mereview kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik serta pemisahan tugas, 

(2) Efisiensi dan efektivitas perusahaan dapat diketahui apabila perusahaan dapat 

menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin dan tujuan perusahaan telah 

dicapai serta target di dalam anggaran perusahaan yang sudah direncanakan 

sebelumnya. 



METODE PENELITIAN  

Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan yang melakukan 

kegiatan penjualan pada Galeri Smartfren cabang wtc surabaya. Sample pada 

penelitian ini adalah operasional/kegiatan/aktivitas yang berhubungan dengan 

penjualan. peneliti akan melakukan wawancara kepada supervisor, Dept Head, 

PIC galeri smartfren, dan Internal Audit (GEM) galeri east java. Teknik analisis 

data yang dilakukan penelitian adalah: (1) Melakukan pengamatan secara 

langsung ke tempat penelitian yaitu Galeri Smartfren cabang wtc surabaya, (2) 

Dari semua bukti data tersebut dilakukan penelaahan dan analisis dengan 

membandingkan kriteria dan realisasi kinerja bagian penjualan (3) Dari hasil 

perbandingan terdapat temuan-temuan, sebab akibat masalah kemudian 

dilakukan pemecahan masalah, diikuti dengan saran atau rekomendasi atas 

pemecahan masalah. 

Jenis dan Sumber Data 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, Metode 

Kualitatif adalah data yang berbentuk macam-macam skema, kata, kalimat, 

maupun diagram. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

data primer dan sekunder. Menurut sugiyono (2014:137) data primer adalah data 

atau informasi yang diperoleh secara langsung dengan langsung kelapangan 

tempat penelitian. Menurut Zainal Arifin (2011:143) data sekunder yaitu data 

yang berdasarkan sumber dari perusahaan tempat penelitian dilakukan. Data ini 

dikumpulkan dari organisasi atau perorangan yang menjadi pihak responden 

yang kompeten untuk mengumpulkan data yang akan diuji oleh peneliti. Data 

sekunder disajikan dan digunakan dalam penelitian karena dianggap sangat 

penting untuk mendukung dan melengkapi data yang sudah ada sehingga 

menjadi data yang lebih relevan. Data kualitatif terbagi menjadi tiga jenis yaitu 

diantaranya teknik reduksi data, teknik penyajian data dan teknik penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerusselama penelitian dilakukan, 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. ( Ariesto Hadi Sutopo dan 

Adrianus Arief2010 ) mengutarakan (1) Reduksi Data Yaitu merupakan salah 

satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang 

mmengkhususkan suatu simpulan.Reduksi tidak perlu diartikan sebagai 

kuantifikasi data. (2) Penyajian data ialah bentuk Penyajian data dari teknik 

analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan pengolahan data, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penyajian catatan akuntan yang 

baik dan benar. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu berupa teks naratif 

(berbentuk tulisan peneliti di lapangan), matriks, jaringan, grafik dan bagan. (3) 

Penarikan Kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penarikan kesimpulan adalah hasil putusan atas analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan yang akan dilakukan. 

Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan prosedur penulisan Ilmiah, maka data yang terkumpul dalam 

penelitian ini diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:  (1) Survey 



Pendahuluan, untuk memperoleh latar belakang tentang keadaan objek penelitian 

saat ini serta melihat permasalahan yang akan diteliti melalui observasi langsung 

diperusahaan. (2) Pengamatan langsung diLapangan, adapun metode yang 

digunakan: : (a)Wawancara, adalah tahap yang terbaik untuk pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui lebih 

dalam tentang objek yang diteliti dan menentukan permasalahan yang harus 

diteliti dan ditemukan masalahnya. dalam teknik pengumpulan data ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara terstruktur dan teknik wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang alurnya tidak 

tersusun dan terarah dimana pertanyaan hanya dalam garis besar atas 

permasalahan, peneliti tidak menggunakan acuan dalam teknik alur wawancara. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang nanti akan dikembang kan pada teknik pengamatan 

selanjutnya.(b) Observasi, tahapan pengamatan ini terdiri dari dua jenis yaitu 

observasi secara langsung dan observasi secara  partisipatif. Dalam Penelitian ini 

peneliti lebih memilih menggunakan kedua macam jenis observasi tersebut. 

Observasi langsung digunakan karena menurut peneliti sangat bermanfaat untuk 

memberikan informasi tambahan tentang obyek penelitian yang akan diteliti  

secara langsung. Observasi partisipatif digunakan karena jenis observasi ini 

menempatkan posisi peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif 

melainkan juga berperan sebagai subjek utama dalam penelitian. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Audit Operasional atas Penjualan 

Dalam melaksanakan audit operasional pada Galeri Smartfren terdiri dari tiga tahap 

yaitu :  

1.Audit Pendahuluan (Audit pemulaan) 

 a.Prosedur Pemeriksaan 

1) Melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai struktur organisasi, 

tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terkait dengan fungsi penjualan, 

biaya penjualan, target dan realisasi penjualan serta sistem dan prosedur 

penjualan Galeri Smartfren Wtc surabaya. 

2) Melakukan wawancara lisan terhadap  Departemen head, Supervisor, Admin, 

dan  karyawan bagian penjualan aktivitas yang ada didalam fungsi penjualan 

maupun alur penjualan yang ada didalam perusahaan. 

3) Mempelajari sistem dan prosedur penjualan tunai. 

4) Mengamati pelaksanaan fungsi penjualan tunai. 



5) Mengaudit  biaya penjualan, target dan realisasi penjualan. 

b. Hasil Pemeriksaan 

1) Kantor pemasaran Galeri smartfren berada dijalan pemuda no 27-31  Gedung 

WTC Surabaya Ruang 801. 

 2) Perangkapan jabatan ada pada beberapa divisi. 

 3)Tidak ada bagian divisi khusus pengawasan penjualan. 

4)Barang dalam promo dan program atau barang diskon sudah tersedia dalam 

brosur. 

 5)Pembagian stok barang masih belum per masing-masing sales. 

 6)Pembayaran penjualan langsung dari pelanggan ke sales. 

2. Review dan pengujian pengendalian internal. 

 Tahap Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen. Pihak manajemen 

bagian penjualan menyusun strategi-strategi pemasaran untuk mengidentifikasi 

keinginan pelanggan. Strategi-strategi yang ditetapkan oleh manajemen bagian 

penjualan bertujuan untuk terpenuhinya target penjualan 

Strategi yang dimiliki oleh Galeri Smartfren adalah : 

 a.Strategi promosi melalui iklan  

Promosi  melalui media TV  secara  komersial  telah  dilakukan  penjualan,  

penekanan aktivitas adalah untuk pengenalan produk. Dengan cara pemberian 

tanda atau sign board   (spanduk,   umbul-umbul,   papan   nama)   mengikuti 

pameran . 

 b.Strategi promosi  

melalui kegiatan penjualan langsung atau personal selling. Galeri melakukan    

promosi    dengan    cara memaksimalkan fitur gadget, media Fb dan tweet 

bahkan di radio dengan kuis.    

 c.Strategi promosi  

 melalui kegiatan pemasaran penjualan. Perusahaan melakukan pemasaran   

dengan cara memberikan diskon  dan souvenir bagi pelanggan  yang melakukan 

pembelian perangkat lebih dari satu produk. 

d.Memberikan pelayanan atau gratis aplikasi dan pulsa pada setiap pembelian 



produk, serta pelayanan yang baik. 

 b.Hasil Wawancara  

Berdasarkan hasil wawancara, pengendalian intern perusahaan sudah cukup baik. 

Hasil wawancara dengan pihak yang terkait adalah sebagai berikut: 

(1) Perusahaan memiliki Prosedur tertulis yang hanya disampaikan 

secara ringkas oleh manajemen kepada Galeri. Prosedur hanya 

diketahui oleh pihak manajer. 

(2) Target penjualan telah ditetapkan persales, dan sanksi berlaku jika 

target tidak tercapai. 

(3)  PIC bisa berfungsi sebagai wakil dari supervisor dan bagian 

pengawas dirangkap oleh Supervisor dan PIC. 

(4) Laporan penjualan dikirim kepada manajemen pada H+1. 

(5) Digunakan invoice penjualan yang diberi nomor urut cetak 

(prenumbered). 

(6) Penilaian aktifitas karyawan dilakukan perminggu, dan sanksi jika 

belum konsisten. 

(7) Rapat dilakukan setiap pagi dan briefing setiap minggu. 

Meskipun sistem pengendalian intern perusahaan ditertibkan cukup baik, 

tetapi belum cukup  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan  penjualan  telah  berjalan  

secara  efektif sesuai dengan perencanaan. Maka   perlu   adanya   bagian   yang   

bertugas   untuk   melakukan pemeriksaan  intern,  dari  hasil  pemeriksaan  juga  

diperoleh  kelemahan  yang  perlu mendapatkan perhatian seperti : 

a) Perangkapan jabatan. 

b) Tidak ada divisi bagian pengawasan penjualan. 

c) Alur penjualan tunai langsung dari pelanggan ke sales. 

d) Inventory office bagian persediaan kurang efektif. 

e) Sanksi yang ditiadakan jika penjualan sales dibawah target. 

f) Kurang produk knowledge persales sehingga ada yang kehilangan pelanggan 

karna informasi yang kurang lengkap. 

3.Audit lanjutan 

a) Terdapat perangkapan jabatan yang tidak sesuai dengan teori yang berlaku 

secara umum, hal ini  terjadi saat gallery padat pengunjung, karna penjualan 

adalah target utama galerry maka disaat ramai pengunjung semua divisi bisa 

melakukan penjualan, Kasir bisa dirangkap dengan Person In charge (PIC) 

atau Inventory office (IO). 

b) Masih terjadi kesalahan metode pembayaran dan promo IDprogram atau 

Promo. 



c) Sales masih belum konsisten untuk meminta paraf Supervisor (SPV) atau 

Person In charge (PIC) pada setiap penjualan barang dalam promo/ program. 

d) Tidak ada divisi bagian pengawasan pada saat terjadi transaksi penjualan dari 

sales ke pelanggan. 

e) Data promo/program penjualan belum lengkap. 

f) Inventory office (IO) bekerja kurang maksimal untuk mempersiapkan barang 

yang siap dijual berdasarkan warna dan jenisnnya. 

4. Pelaporan. 

1.Kondisi 

a) Perangkapan jabatan. 

b) Supervisor dan (PIC) membantu melakukan penjualan agar flow galeri 

lancar . mengabaikan sebagai bagian divisi pengawasan. 

c) Data penjualan barang dalam promo/program masih belum lengkap. 

d) Alur penjualan lamgsung end to end dari sales ke customer . 

e) Inventory office bekerja kurang maksimal mempersiapkan persediaan 

barang yang siap dijual. 

1. Kriteria 

a) Perangkapan jabatan diperbolehkan karna staff diminimkan pada 

diivisi admin dan di maksimalkan kuantitasya pada bagian sales 

penjualan. 

b) Kesalahan metode pembayaran masih dalam tahap pemakluman 

beelum ada sanksi yang memberatkan sehingga masih ada 

keteledoran. 

c)  Penjualan manual tidak diperbolehkan. 

d) Bagian pengawas adalah supervisor atau person in charge (PIC). 

e) Alur penjualan dari sales langsung ke customer karna sales pada 

galeri merupakan sales multifungtion. 

f) Data penjualan yang tidak lengkaap  masih dibackup oleh galeri. 

2. Penyebab 

a) Perangkapan jabatan diberlakukan karna bagian Admin hanya 

dibatasi 3 orang . 

b) Person in charge(PIC) dan Supervisor membantu penjualan saat 

flow galeri padat. 

c) Kesalah metode pembayaran. 

d) Penjualan manual dilakukan saat system down atau kode barang 

susah ditemukan. 

e) Alur penjualan dari pelanggan langsung ke sales diberlakukan 

karna sales adalah divisi multifungsi. 

f) Tidak ada divisi bagian penjualan. 

 

3. Akibat 

a) Akibat dari perangkapan jabatan adalah para pegawai tidak 

bekerja secara optimal karna tidak fokus pada satu pekerjaan , oleh 



sebab itu hasill pekerjaan pada divisi tersebut menjadi Tidak 

optimal. 

b) Supervisor, Admin, dan Person in charge (PIC) membantu 

penjualan mngakibatkan tidak ada divisi pengawasan yang 

menyebabkan terjadinya kesalahan metode pembayaran atau 

kekurangan data penjualan, Bahkan kerugian financial amaupun 

non financial.  

c) Penjualan manual mengakibatkan selisih stok barang bahkan 

kerugian jika  sales lupa melakukan selling system. Kerugian atas 

barang hilang ditanggung oleh staff yang masuk pada hari itu. 

d) Alur penjualan terjadi tanpa pengawasan bisa menyebabkan terjadi 

penyimpangan, Bahkan kerugian financial amaupun non financial.  

e) Inventory office bekerja kurang maksimal dengan persediaan 

barang menyebabkan penjualan kurang efektif karna banyak 

pelanggan yang gagal melakukan transaksi.. 

Analisis Efektivitas dan Efisiensi pada kegiatan operasional  Penjualan 

 

Analisis Efektivitas penjualan. 
Analisis selisih penjualan ialah selisih antara target penjualan yang sudah ditetapkan 

manajemen dengan realisasi penjulan. Target penjualan merupakan sasaran yang 

ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Realisasi penjualan 

merupakan penjualan yang sebenarnya. 

 

 

 

 

Bulan Target Realisasi Selisih realisasi 

Juli 1.017 1.717 700 160,28% 

Agustus 1,065 1.544 479 113,90% 

September 1.143 1.541 398 113,12% 

Oktober 1.300 1.268 -32 97,54% 

November 1.496 1.006 -490 67,25% 



Desember 1.534 1.361 -173 88,72% 

 

Pada  tabel diatas,  menjelaskan  tentang  anggaran  dan realisasi  penjualan  

Galeri smartfren wtc  Surabaya pada bulan Juli sampai Desember 2015, diketahui 

bahwa pada  bulan  Juli  sampai  Oktober  2015  efektivitas  penjualan  yang  

dihasilkan lebih dari target yang ditetapkan, volume  penjualan    memenuhi target 

penjulan yang telah ditetapkan. Pada   bulan   November   sampai   Desember   

2015   efektivitas   penjualan   yang dihasilkan  dikatakan  tidak efektif  karena  

dapat  kurang dari target yang ditetapkan. 

Laba usaha dari penjualan usaha 

 

Bulan Target 
penjualan 

Realisasi 
penjualan. 

Target laba 
usaha 10% 

Realisasi 
laba 

%Realisasi 
terhadap 

target 

Juli 354.242.138 567.779.300 35.424.213 213.537.162 602% 

Agustus 433.608.692 493.880.300 43.360.869 60.271.608 139% 

September 374.548.267 423.689.000 37.454.826 49.140.733 131% 

Oktober 348.005.956 339.445.000 34.800.595 -8.560.956 -24% 

November 537.350.185 361.368.000 53..735..018 -40.017.815 -74% 

Desember 467.763.751 415.000.000 46.776.375 -52.763.751 -112% 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa periode Juli – September laba perusahaan berada 

diatas target perusahaan  yaitu diatas 100%. Sedangkan periode Oktober – Desember 

diketahui ada penurunan laba bahkan kerugian dan mengalami penurunann efisiensi 

Analisis Efisiensi Penjualan 

Analisis Efisiensi bertujuan menilai  tingkat pemakaian biaya untuk kontribusi 

pendapatan.  Dikatakan Efisien apabila persentase realisasi  lebih tinggi  dari pada 

presentase biaya biaya penjualan , Dan sebaliknya  apabila presentase  biaya 

penjualan lebih tinggi dari pada presentase biaya realisasi dapat dikatakan tidak 

efisien. 

 



Bulan Biaya Penjualan  persentase 

Juli 420.0000.000 16.6% 

Agustus 420.0000.000 16.6% 

September 420.0000.000 16.6% 

Oktober 420.0000.000 16.6% 

November 420.0000.000 16.6% 

Desember 420.0000.000 16.6% 

Total 2.520..000.000 100% 

 

 

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah biaya penjualan pada bulan Juli 

sampai  September 2015  dikatakan  efisien  karena  persentase  beban biaya 

operasional penjualan lebih kecil daripada persentase realisasi atas target penjualan. 

Jumlah  biaya  penjualan  pada  bulan  Oktober  sampai  Desember  2015  dikatakan 

tidak efisien karena persentase biaya penjualan lebih besar daripada persentase 

realisasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pemeriksaan yang selesai diteliti. Hasil pengujian pengendalian intern 

perusahaan dapat  disimpulkan  bahwa  struktur pengendalian manajemen atas  fungsi 

penjualan sudah efektif 

Perusahaan  sudah dengan susunan organisasi   dan   uraian   tugas,   wewenang,   dan   

tanggung  jawab yang tertulis. 

1) Perusahaan  mempunyai daftar  harga  dan potongan  harga  (discount)  secara  

tertulis. 

2) Galeri selalu mengadakan briefing setiap pagi untuk mendiskusikan setiap 

masalah yang dihadapi. 

3) Setiap transaksi penjualan menggunakan faktur penjualan prenumbered dan 

pemakaian dapat dipertanggung jawabkan karna pengambilan invoice ditulis 

persales. 



Hasil  evaluasi  pengendalian intern  yang  dilakukan struktur  pengendalian  

intern  atas  fungsi penjualan kurang fektif efektif kaena masih ditemukan: 

1)Perangkapan fungsi masih terjadi pada Galeri. 

2)Tidak ada divisi bagian pengawasan penjualan. 

3)Promo//program galeri tidak aktif ditawarkan oleh sales. 

4)Produk knowledge sales kurang . 

5)Alur penjualan langsung dari sales ke pelanggan. 

6)Inventory office bekerja kurang maksimal dalam pesediaan barang yang tersedia. 

Saran 

1) Person in charge (PIC) Pada Galeri Smartfren wtc surabaya disarankan salah satu 

nya betugas sebagai divisi bagian pengawas penjualan dan kelengkapan data 

penjualan 

2)Membuat program / promo berbeda dan menarik setiap periode untuk menarik 

pelanggan  agar lebih memilih membeli perangkat di galeri smartfren. 

3)Sanksi atas sales yang belum achieve target. 

4)Training setiap ada perangkat dengan jenis baru. 

5)Inventory office bekerja lebih maksimal untuk mempersiapkan setiap material code 

pada aksesories dan persediaan stok barang lengkap sesuai stok barang pada SAP. 

6)Tidak diberlakukan perangkapan jabatan. 

7)Alur pembayaran dari pelanggan langsung dengan membawa invoice yang sudah 

dibuatkan oleh sales. 
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