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ABSTRACT 
 
Quality of Internal Audit is an activity which is 
very important and is a requirement in the 
implementation of ISO 9001:2000 standard, 
which aims to monitor the quality of the 
verifying the suitability and effectiveness of 
the implementation of the system of quality 
compared to the reference standards and 
policies that have been determined. Quality of 
Internal Audit is an assessment process and 
system to see whether the processes and 
systems in line with documented procedures 
and to see the effectiveness of the procedure. 
By doing this assessment, the company will 
know the condition or situation at this time. In 
the end, the results of this audit will be used as 
a tool / material improvement in the action / 
prevention of at improvement. Therefore, 
international standards emphasize the 
importance of audits as a means of monitoring 
and verification. 
ISO 9001:2000 is an international standard for 
quality management system. ISO 9001:2000 
define the requirements and recommendations 
for the design and evaluation of a quality 
management system, which has the goal to 
ensure that an organization will provide 
products that comply with the requirements 
specified. The ISO 9001:2000 is only quality 
management standard and is not a standard 
product. But expected that the product 
resulting from international quality 
management system will has a suitable quality 
this. 
Implementation of Internal Audit Quality in the 
PT. Murni Cahaya Pratama program showed that 
the Internal Audit Quality is in accordance with 
plans and procedures. Results of Internal Audit 
Quality use as the improvement efforts for both 
systems, processes and products. The quality 
management system ISO 9001:2000 which is 
applied in PT. Murni Cahaya Pratama quite 
effective and efficient. However, there are 
several things that indicate the occurrence of 
inefisiensi and inefektivitas, this can be viewed 
from the inconsistency or the findings found at 
time internal audit been held of it occurs 
because human error  and the lack of 

knowledge and understanding of the importance 
of documentation, especially new employees .  
Advice from the author on the results of the 
Internal Quality Audit was done in PT. Murni 
Cahaya Pratama is, for 2009 ISO 9001:2000 and 
Internal Quality Auditor training should been 
held immediately, so that all employees 
understand the importance of procedures and 
can implemented in their daily activities. Also 
to improve auditor's ability. Set procedures for 
the return of goods from the customer (return), 
so that when the Technical Service bring the 
returned goods it can be treated accordance 
with the procedures applicable. Consistent in 
their assessment of suppliers and maintain 
records of these assessments. 
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PENDAHULUAN 
 

Standar sistem manajemen mutu ISO 
9001:2000 merupakan suatu hal yang dianggap 
masih relatif baru di Indonesia. Namun karena 
tuntutan masyarakat dan kondisi yang ada, 
nampak perkembangan penerapan ini pada 
organisasi-organisasi di Indonesia menunjukkan 
angka yang cukup signifikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa standar ini sudah mulai 
akrab dan diakui manfaatnya bagi suatu 
organisasi. 

ISO 9001:2000 adalah suatu standar 
internasional untuk sistem manajemen mutu 
yang merupakan standar ISO 9000 terbaru dan 
paling relevan untuk saat ini. ISO 9001:2000 
juga merupakan edisi revisi untuk menggantikan 
ISO 9001, 9002, dan 9003 versi 1994. 
Dibandingkan dengan ISO 9000 versi 1994, 
banyak persyaratan standar mutu yang telah 
disempurnakan dalam ISO 9001:2000. 

Implementasi ISO 9001:2000 untuk sementara 
ini dianggap sebagai suatu jaminan kualitas bagi 
suatu perusahaan. Semua fungsi berdampak 
terhadap mutu dikendalikan secara sistematik 
dengan pengendalian yang dirancang dan 
distandardisasikan, sehingga jika diterapkan 
dengan benar maka keputusan mutu yang 
merupakan faktor yang signifikan untuk 
memberikan kepuasan pada pelanggan dapat 
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dicapai. Pada awalnya, standar ini hanya 
dianggap sebagai tuntutan pasar (market 
driven), namun dalam perkembangannya, 
ternyata memberikan banyak sekali nilai tambah 
bagi perusahaan yang menerapkan. Standar 
sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 
mempunyai pengaruh baik untuk jangka pendek 
ataupun jangka panjang dan mempunyai 
penerapan taktis ataupun strategis, seperti 
peningkatan produktivitas, peningkatan 
efisiensi, penurunan biaya, dan peningkatan 
kepuasan pelanggan. 

Sertifikat ISO yang telah diperoleh tidaklah 
berlaku selamanya. Perusahaan dituntut kerja 
keras dalam menerapkan klausul-klausul standar 
yang akan diaudit oleh pemberi sertifikat 
selama tiga tahun, yaitu masa berlakunya 
sertifikat ISO 9001:2000 tersebut. Apabila 
auditor (assesor) menemui penyimpangan-
penyimpangan dari persyaratan standar sistem 
manajemen mutu yang ada, maka sertifikat 
akan dicabut. Sekalipun kebijakan mutu dan 
prosedur disiapkan dengan baik, tidak ada 
jaminan bahwa semua itu akan dipatuhi. Audit 
merupakan cara bagi organisasi untuk 
melakukan verifikasi bahwa prosedur telah 
dilaksanakan. Pemeriksaan teratur (audit) 
dibuat secara sistematis dan khusus untuk 
mengenali apakah prosedur ditaati. Salah satu 
kegiatan penting untuk melaksanakan 
pemeriksaan adalah Audit Mutu Internal (AMI). 

Audit mutu internal merupakan salah satu 
dari 26 klausul yang ada di ISO 9001:2000. 
Dengan dilaksanakannya audit mutu internal 
akan dapat diperoleh temuan-temuan 
ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan yang 
terjadi antara prosedur dan instruksi kerja 
dengan kenyataan yang ada di lapangan, untuk 
kemudian diidentifikasi langkah perbaikan 
tindakan koreksinya. Temuan-temuan ini 
merupakan informasi yang sangat berguna bagi 
perusahaan. 

Dalam upaya memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
(stakeholder), PT. Murni Cahaya Pratama telah 
menerapkan sistem manajemen mutunya dan 
telah bersertifikat ISO 9001 :2000, sehingga 
berkewajiban untuk melakukan audit mutu 
internal pada perusahaan tersebut. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka 
penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah 
perusahaan yang telah melakukan audit mutu 
internal yang disyaratkan oleh sistem 
manajemen mutu ISO 9001:2000 mampu 
menekan dan mengendalikan klausul-klausul 
yang telah ditetapkan oleh badan standardisasi. 
Seberapa besar model sistem manajemen mutu 
ISO 9001:2000 berpengaruh terhadap penerapan 
sistem, pengendalian proses dan pengendalian 
mutu sehingga menghasilkan produk yang 

bermutu dari perusahaan ini dalam suatu studi 
kasus.  
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif dalam format studi kasus, 
dimana segi-segi permasalahan yang akan 
dijabarkan meliputi objek penelitian, sumber 
dan metode pengumpulan data dalam rangka 
menguji hipotesis, metode analisis serta 
outputnya berupa hasil penelitian. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
meliputi data-data kuantitatif. Data-data 
kuantitatif meliputi angka-angka yang didapat 
dari hasil perhitungan dan rumus yang digunakan 
dalam penilitian ini, sedangkan data-data 
kualitatif meliputi kategori-kategori yang 
dipakai dalam menilai hasil perhitungan, seperti 
baik, cukup, sedang, hubungan kuat atau lemah 
dan lain-lain. Selain itu data kualitatif dapat 
juga berupa pendapat-pendapat dari para ahli 
seperti yang terdapat dalam studi pustaka. 

Adapun data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini bersumber dari : 
1. Data-data internal perusahaan yakni 

dokumen-dokumen atau data-data mengenai 
sistem informasi akuntansi penggajian dan 
upah berbasis komputer, sistem  dan 
prosedur yang berlaku dan dokumen-
dokumen lainnya (Data Primer). 

2. Data eksternal perusahaan yakni data-data 
yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan 
dan sumber lain yang berasal dari luar 
perusahaan (Data Sekunder). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Implementasi ISO 9001:2000 di PT. Murni 

Cahaya Pratama 
  

Pada awal sebelum sertifikasi, penerapan 
dokumentasi sistem manajemen mutu di PT. 
Murni Cahaya Pratama tidak dilaksanakan secara 
serentak, melainkan secara bertahap. Bagian 
yang telah siap dapat 
mengimplementasikan/menjalankan 
dokumentasi sistem manajemen mutu 
dibagiannya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan 
untuk menghemat waktu, karena jika harus 
menunggu semua bagian siap, maka akan 
menghambat pelaksanaan dibagian lain yang 
telah siap. Penerapan ini dipantau secara terus 
menerus untuk dapat dilakukan perbaikan 
secara terus menerus. 

Pada tahap implementasi ini, banyak sekali 
kendala yang muncul, antara lain : kurangnya 
pemahaman karyawan mengenai maksud dan 
tujuan dari sistem manajemen mutu ISO 
9001:2000, khususnya dalam hal 
pendokumentasian sistem manajemen mutu. 
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Selain itu, budaya kerja kurang mendukung, 
misalnya dalam hal kedisiplinan karyawan yang 
masih kurang. 

Memasuki 8 tahun penerapan sistem 
manajemen mutu di PT. Murni Cahaya Pratama 
implementasi tersebut sudah cukup berjalan 
dengan baik, namun tidak sedikit 
penyimpangan-penyimpangan atau 
ketidaksesuaian yang masih harus diperbaiki.  

 
B. Audit Mutu Internal 
 
1.  Persiapan Audit Mutu Internal 
  

Sebelum pelaksanaan audit mutu internal 
dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan 
pelatihan audit mutu internal. Adapun tujuan 
diadakannya pelatihan tersebut adalah untuk 
memberikan pemahaman mengenai prinsip dasar 
audit mutu internal sehingga pada akhirnya 
dapat melaksanakan kegiatan audit berdasarkan 
pendekatan sistem, proses dan peningkatan 
mutu berkesinambungan sesuai dengan 
persyaratan ISO 9001:2000. Selain itu, 
pelaksanaan pelatihan ini juga bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai audit mutu 
internal, sehingga calon-calon auditor maupun 
auditee mempunyai gambaran nyata mengenai 
audit mutu internal. 

Pada pelatihan ini juga diajarkan mengenai 
cara pengisian audit checklist dan audit report 
sehingga pada saat pelaksanaan audit, auditor 
tidak mengalami kesulitan mengenai cara 
pengisian form-form tersebut. Audit checklist 
berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan 
audit sehingga auditor dapat lebih fokus 
terhadap bidang yang diaudit. Sedangkan audit 
report digunakan untuk mencatat 
ketidaksesuaian maupun observasi yang 
ditemukan pada bagian yang diaudit. 

Pelatihan ISO 9001:2000 di PT. Murni Cahaya 
Pratama dilaksanakan setiap tahun baik untuk 
karyawan baru maupun yang sifatnya refresh 
sesuai dengan schedule tahunan yang telah 
ditetapkan oleh Management Representative 
(MR). Pada tahun 2008, pelatihan ISO 9001:2000 
diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada 
tanggal 25–26 Maret 2008. Adapun pelatihan 
tersebut dibagi menjadi 2 bagian, hari pertama 
berupa penyampaian materi oleh konsultan dan 
hari terakhir diisi dengan penyampaian materi 
dan praktek audit mutu internal dan dilanjutkan 
dengan tes untuk memperoleh sertifikat sebagai 
Internal Quality Auditor. 

 
2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal  
  

Audit mutu internal di PT. Murni Cahaya 
Pratama diawali dengan penentuan jadwal audit 
mutu internal dan penunjukan Lead Auditor 
yang keduanya dilakukan oleh management 

representative. Ini adalah merupakan 
pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-8, karena 
semenjak diterbitkannya sertifikat ISO 
9001:2000 pada tahun 2000 PT. Murni Cahaya 
Pratama mengadakan audit mutu internal setiap 
tahun sekali.  
a. Rapat Pembukaan 

 Pada tangga 18 Mei 2009 PT. Murni 
Cahaya Pratama menyelenggarakan rapat 
pembukaan audit mutu internal. Audit mutu 
internal ini dihadiri oleh Management 
Representative, Lead Auditor dan anggota 
serta kepala departemen sebagai auditee. 
Rapat pembukaan ini dipimpin oleh 
Management Representative dan dibantu 
oleh Lead Auditor. Adapun agenda dari rapat 
pembukaan ini adalah untuk 
memperkenalkan tim audit serta menentukan 
rincian jadwal audit untuk masing-masing tim 
serta menjelaskan tujuan pelaksanaan audit 
mutu internal. 
 

b. Pelaksanaan Audit 
 Tim audit yang sudah dibentuk 
melaksanakan audit sesuai dengan jadwal 
yang ditentukan, tetapi ada beberapa bagian 
yang tidak dapat melaksanakan audit sesuai 
jadwal karena kesibukan yang tidak dapat 
ditunda. Hal tersebut yang mengakibatkan 
terlambatnya pelaksanaan audit dari jadwal 
semula. 
 Metode pelaksanaan audit yang dilakukan 
adalah metode wawancara (interview) dan 
pengamatan langsung ke lapangan. Sebelum 
melakukan audit, auditor terlebih dahulu 
membuat checklist yang berisi daftar 
pertanyaan yang akan diajukan dengan 
mengacu pada daftar penilaian audit yang 
sudah ditetapkan. Namun tidak semua 
auditor menggunakan checklist karena form 
ini fungsinya hanya sebagai alat untuk 
membantu auditor dalam pelaksanaan audit. 
 Di PT. Murni Cahaya Pratama, checklist 
tersebut sudah dibakukan formatnya dan 
terdaftar di master list rekaman mutu, 
sehingga auditor pada saat pembuatan 
checklist hanya menggunakan form tersebut. 
 Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka 
auditor mencatatnya pada form Laporan 
Audit (FO-MGT-03). Laporan tersebut dapat 
menjadi bukti adanya ketidaksesuaian dari 
hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan 
oleh auditor baik itu melalui metode 
wawancara, pemeriksaan dokumen-dokumen 
maupun peninjauan langsung ke lokasi kerja. 
Bukti lain yang dapat digunakan adalah 
dokumen-dokumen yang ada pada 
departemen tersebut yang melalui proses 
audit terdapat ketidaksesuaian baik pada 
aktivitas maupun lingkungan atau kondisi 
kerja disekitarnya. 
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 Penyimpangan atau ketidaksesuaian yang 
ditemukan menjadi temuan audit dan ditulis 
pada Laporan Audit kemudian ditandatangani 
oleh auditor yang bersangkutan, setelah 
auditee menerima Laporan Audit yang dibuat 
oleh auditor, maka auditee diwajibkan 
membuat rencana tindakan koreksi dan 
pencegahan sebagai improvement schedule 
atas temuan audit tersebut kemudian 
diserahkan kembali ke auditor.  
 

c. Persiapan Rapat Penutupan 
 Setelah semua tim audit menyelesaikan 
tugasnya, Laporan Audit yang telah diisi 
dengan lengkap diserahkan kepada Lead 
Auditor yang akan merekap hasil-hasil audit, 
baik itu ketidaksesuaian maupun observasi 
pada log status audit. Dalam menjalankan 
tugasnya ini, Lead Auditor dibantu oleh 
Document Controller. 
 

d. Rapat Penutup 
 Rapat penutupan audit mutu internal PT. 
Murni Cahaya Pratama dilaksanakan pada 
tanggal 19 Mei 2009 pukul 16.00 WIB atau 
hari terakhir pelaksanaan audit mutu 
internal. Rapat penutup ini dihadiri oleh tim 
auditor, ketua auditor, wakil manajemen dan 
semua kepala departemen sebagai auditee. 
 Agenda utama rapat penutupan audit 
mutu internal adalah pelaporan dan 
pembahasan hasil-hasil temuan yang terjadi 
pada saat berlangsungnya audit mutu 
internal. Pada rapat ini, lead auditor juga 
menyimpulkan serta memberikan saran 
perbaikan untuk meningkatkan mutu. 

 
C. Hasil Audit Mutu Internal 

 
Berikut ini adalah ringkasan hasil audit mutu 

internal yang dilaksanakan di PT. Murni Cahaya 
Pratama pada tanggal 18-19 Mei 2008 :

 
Tabel 4.2 

Rekap Hasil Audit Mutu Internal 
 

No Departement Jumlah  
Temuan 

Ketegori 

1  Marketing (MKT) 3 Minor 

2  Research & Development (R&D) 1 Minor 

3  Production Engineering (PE) 3 Minor 

4  Plan Production Control (PPC) 1 Minor 

 
5 

  
Purchasing (PCH) 

1 Minor 

1 Mayor 

6  Produksi (PRD) 1 Minor 

7  Quality Control (QC) 2 Minor 

 
8 

  
Gudang (GDG) 

2 Minor 

1 Observasi 

9  Maintenance (MTN) 3 Minor 

10  Human Resourch  
and  Development (HRD) 

2 Minor 

11  Management (MR) 0 Minor 
  
Hasil audit mutu internal tersebut juga ditampilkan dalam bentuk grafik, yang dapat dilihat pada 
gambar grafik di bawah ini : 
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Gambar 1 

Grafik Hasil Audit Mutu Internal 

 
 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa total 
ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit 
adalah 21 temuan. Dari total tersebut, 
ditemukan satu temuan yang sifatnya mayor, 
yaitu : tidak dilakukan evaluasi supplie periode 
Juli-Desember 2008 terhadap 3 supplier besar. 
Sedangkan sisanya (20 temuan) dapat 
dikategorikan sebagai minor. 

Dari hasil audit mutu internal ini dapat 
dilihat bahwa jumlah temuan terbanyak 
merupakan ketidaksesuaian dengan standar ISO 
9001:2000 klausul 4 yaitu klausul mengenai 
sistem manajemen mutu, khususnya pada 
klausul 4.2.3 dan 4.2.4 mengenai pengendalian 
dokumen dan pengendalian rekaman. 

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan sistem dokumentasi sudah berjalan 
dengan baik, adapun yang menjadi temuan audit 
tersebut dikarenakan tidak semua personil 
terutama karyawan baru memahami sistem 
dokumentasi yang sesuai dengan persyaratan 
standar ISO 9001:2000. Oleh sebab itu 
disarankan pada pihak perusahaan untuk 
memberikan pelatihan bagi karyawan baru dan 
refreshment bagi karyawan lama mengenai 
sistem dokumentasi sehingga dapat memahami 
dengan jelas bagaimana seharusnya 
dokumentasi tersebut dibuat serta apa tujuan 
dan manfaat yang diperoleh dengan adanya 
dokumentasi tersebut. 

Ketidaksesuaian pada umumnya merata 
disemua bagian, hanya di bagian MR yang sama 
sekali tidak ada temuan. Adanya temuan 
tersebut pada umumnya disebabkan oleh 
kurangnya koordinasi antar personil di bagian 

masing-masing mengenai sistem manajemen 
mutu. Sedangkan untuk Bagian Purchasing yang 
terdapat temuan mayor disebabkan selain 
kurangnya koordinasi antara bawahan yang 
mengerjakan evaluasi supplier dengan stafnya 
juga disebabkan pengendalian terhadap supplier 
kurang berjalan dengan baik. Kurang baiknya 
proses pengendalian tersebut dikarenakan 
semua staf purchasing berlokasi di kantor 
Jakarta, sedangkan setiap pengiriman dari 
supplier langsung ke pabrik. 

Observasi hanya terdapat pada bagian 
gudang yaitu prosedur yang dibuat untuk bagian 
gudang masih belum jelas (belum mencakup 
semua aspek yang terkait dengan prosedur yang 
bersangkutan). Dalam hal ini untuk prosedur 
penerimaan dan penanganan bahan baku. 
Prosedur tersebut seharusnya mencakup semua 
penerimaan dan penanganan material, baik yang 
berasal dari pembelian maupun yang bukan 
berasal dari pembelian (titipan dan barang 
retur). Namun prosedur tersebut tidak 
menjelaskan secara jelas penanganan terhadap 
material yang bukan berasal dari pembelian. 

Ketidaksesuaian dan observasi yang 
ditemukan ini kemudian ditindaklanjuti oleh 
auditee dengan melakukan perbaikan pada 
maupun prosedur. Auditee melakukan perbaikan 
proses maupun prosedur berdasarkan pada audit 
report yang telah dibuat. Sebagian besar hasil 
dari audit mutu internal ini adalah perubahan 
pada prosedur. Hal ini dikarenakan pembuatan 
prosedur tidak dilakukan oleh personil yang 
bersangkutan (yang menggunakan prosedur 
tersebut) sehingga sering terjadi kesalahan 

MTK R&D PE PPC PCH PRD QC GDG MTN HRD MGT
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dalam pembuatan prosedur karena kurangnya 
pemahaman terhadap proses yang dibuat 
prosedur. Tetapi ada pula yang melakukan 
perbaikan pada proses untuk mencapai hasil dan 
efisiensi proses yang lebih baik dari pada 
sebelumnya. 

Setelah melakukan perbaikan pada proses 
maupun prosedur maka auditee harus 
mendapatkan verifikasi dari auditee bahwa 
perbaikan sudah benar-benar selesai dilakukan. 
Apabila auditor merasa ketidaksesuaian yang 
ditemukan belum diperbaiki maka auditor 
mempunyai hak untuk melakukan audit kembali 

dengan menuliskan tanggal untuk audit kembali. 
Sedangkan jika sudah dilakukan perbaikan maka 
auditor dapat melakukan verifikasi untuk 
kemudian audit report tersebut dibawa ke 
Management Representative untuk dilakukan 
penutupan. 

Dari semua tim yang melakukan audit mutu 
internal, kemudian digabungkan sehingga 
menghasilkan penilaian sistem manajemen mutu 
secara keseluruhan di PT. Murni Cahaya 
Pratama, berikut ini adalah hasil audit mutu 
internal yang dilaksanakan di PT. Murni Cahaya 
Pratama pada tanggal 18-19 Mei 2009.

 
Tabel 4.3  

Daftar Penilaian Audit Mutu Internal 
 

DAFTAR PENILAIAN AUDIT Hal 1 / 4

Item Audit Uraian Audit DIC Nilai Ket- KodeStd Act
Sistem Jaminan Kualitas

1 Adakah Quality Manual dan sejenisnya di perusahaan? MR 3 3 ya -

2 MR 3 3 ya -

3 apakah terdapat uraian tentang interaksi antar proses? MR 3 3 ya -

1 MR 3 3 ya -

2
MR 3 3 ya 0

3
All Dept. 3 2 conditionally

1 MR 3 3 ya -

2 All Dept. 3 2 conditionally 4

1 Apakah ada Kebijakan Mutu perusahaan? MR 3 3 ya -

1
MKT 3 3 ya -

5.3 Kebijakan Mutu 1 MR 3 3 ya -

2 MR 3 3 ya -

5.4 Sasaran Mutu 1 All Dept. 3 3 ya -

2
All Dept. 3 3 ya -

3 All Dept. 3 3 ya -

1
All Dept. 3 3 ya -

2 MR 3 3 ya -

3 Apakah komunikasi internal berjalan dengan kontinyu? All Dept. 3 3 ya -

1
MR 3 3 ya -

2 MR 3 3 ya -

3 MR 3 3 ya -

63 61

4.2.2        Pedoman 
Mutu

Apakah Quality Manual terdokumentasi dan selalu di 
tinjau ulang?

4.2.3 Pengendalian 
Dokumen

Apakah perusahaan menentukan metode kontrol 
dokumen dan Master List?
Apakah perusahaan menentukan metode penyimpanan, 
revisi, persetujuan, identifikasi, distribusi dll?

Adakah tanggal, pembuat, persetujuan dan distribusi 
ditujukkan dalam dokumen dan dijalankan dengan baik?

1,2,3,5,
17,18, 
19

4.2.4 Pengendalian 
Rekaman

Apakah perusahaan menentukan metode kontrol 
rakaman / penyimpanan?
Apakah perusahaan menyimpan dokumen sehingga 
mudah dirawat dan dicari kembali?

5.1Komitmen 
Manajemen
5.2                    
Fokus pelanggan

Apakah pimpinan puncak memastikan bahwa 
persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi untuk 
meningkatkan kepuasan pelanggan?

Apakah Kebijakan Mutu disosialisasikan kesemua 
karyawan?
Apakah Kebijakan Mutu ditinjau dari tingkat 
kesesuaiannya secara kontinyu?
Apakah perusahaan menentukan “activity plan“ setiap 
departemen?
Apakah Anda membandingkan Sasaran Mutu dengan 
Actual Performance dan mengontrol tingkat 
pencapaiannya dan progressnya

Apakah setiap bagian menyusun rencana kerja guna 
mencapai target sasaran mutu?

5.5                      
Tanggung jawab, 
Wewenang dan 
Komunikasi Internal

Apakah ada diagram / struktur organisasi dan job 
deskripsinya? Apakah tanggung jawab dan wewenang 
nya ditentukan secara jelas?
Apakah ada penunjukkan personil yang bertanggung 
jawab terhadap jaminan mutu?

5.6              Tinjauan 
Manajemen

Apakah sistem manajemen mutu ditinjau secara berkala 
oleh pimpinan perusahaan dari segi kelangsungan, 
kesesuaian dan keefektifannya?
Apakah tinjauan manajemen membahas masukan dan 
menghasilkan keluaran yang disyaratkan?
Apakah hasil tinjauan manajemen didokumentasikan 
dan dipelihara dengan baik?
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DAFTAR PENILAIAN AUDIT Hal 2 /4

Item Audit Uraian Audit DIC Nilai Ket- KodeStd Act
Sumber Daya Manusia

1
HRD 3 3 ya

1 HRD 3 3 ya

2 HRD 3 2 conditionally 20,21

3 HRD 3 3 ya

6.3 Infrastruktur 1
MTN 3 3 ya

1 All Dept. 3 3 ya

2 All Dept. 3 3 ya

3 Apakah program 5R / 5S berjalan baik? All Dept. 3 3 ya
24 23

Perencanaan Produk

1 PPC 3 3 ya

2

PE 3 2 conditionally 6

3
PPC 3 2 conditionally 8

1
R&D 3 3 ya

2 R&D 3 3 ya

3 R&D 3 3 ya

4 R&D 3 3 ya

5 R&D 3 3 ya

24 22
Pelayanan

1

All Dept. 3 3 ya

2
All Dept. 3 2 conditionally 12

3
All Dept. 3 3 ya

9 8

6.2                 
Sumber Daya 
Manusia

Apakah perusahaan menetapkan kompetensi personil 
yang pekerjaannya mempengaruhi mutu produk?

6.2.2 Kemampuan, 
Kesadaran dan 
Pelatihan

Apakah ada jadwal pelatihan dan penyelenggaraan 
pelatihan secara teratur?
Apakah perusahaan mengevaluasi efektifitas terhadap 
pelatihan?
Apakah perusahaan menyimpan rekaman tentang 
pelatihan?
Apakah perusahaan menetapkan, meyediakan dan 
memelihara infrastruktur berupa bangunan, tempat kerja 
dan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan?

6.4              
Lingkungan Kerja

Apakah lingkungan pekerjaan memenuhi standar produk 
seperti cahaya, temperatur dll ?
Apakah teridentifikasi untuk daerah yang berbahaya di 
sekitar lantai, mesin dll serta metode antisipasinya?

7.1      Perencanaan 
Realisasi Produk

Apakah rencana selalu dibuat untuk mengembangkan 
proses realisasi produk?
Apakah bukti-bukti rekaman yang menunjukkan bahwa 
proses realisasi produk serta produk yang dihasilkan 
memenuhi persyaratan dan selalu di evaluasi ?

Apakah hasil perencanaan dan aktualnya 
didokumensikan dengan baik?

7.3                Desain 
dan pengembangan 

Apakah ada prosedur yang menjelaskan proses desain 
dan pengembangan?

Apakah personil memiliki kompetensi dalam desain dan 
pengembangan?
Apakah ditentukan input requirement untuk melakukan 
proses desain ?
Apakah ditentukan personil yang diberi hak untuk 
approval drawing, panel, spesifikasi dan standar?
Apakah Anda mengevaluasi hasil produk setelah 
didesain dan dikembangkan?

7.2                        
Proses yang 
berkaitan dengan 
Pelanggan

Apakah identifikasi produk berjalan sesuai persyaratan 
pelanggan yang meliputi pengaturan proses pengiriman, 
seperti penanganan claim delivery?

Apakah tinjauan persyaratan produk dilaksanakan dari 
segi tingkat kecukupannya, seperti target dan bukti 
penyelesaian masalah dan didokumentasikan?
Apakah perusahaan mempunyai metode yang efektif 
dengan pelanggan, seperti claim pelanggan dan 
kunjungan ke pelanggan dan didokumentasikan?
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DAFTAR PENILAIAN AUDIT Hal 3 / 4

Item Audit Uraian Audit DIC
Nilai

Ket- KodeStd Act
Pembelian dan Evaluasi Supplier
7.4 Pembelian 1 Apakah ada pemeriksaan produk (audit) ke supplier? PCH 3 3 ya

2 PCH 3 3 ya

3 Apakah supplier dievaluasi dan diseleksi ? PCH 3 1 conditionally 10
4

PCH 3 3 ya

5 PCH 3 2 conditionally 9

15 12
Pengendalian Produksi
7.5 Produksi 1

PRD 3 3 ya

2 PRD 3 3 ya

3 PPC
3 3 yaPRD

GDG
4

PRD 3 3 ya

5
PE, PRD 3 2 conditionally 7

1

GDG 3 2 conditionally 14

2 GDG 3 2 conditionally 11

3 Apakah sistem FIFO sudah dijalankan dengan baik? GDG 3 3 ya
4

GDG 3 2 conditionally 16

27 23
Pengendalian Inspeksi

1 Apakah dibuatkan jadwal kalibrasi alat ukur? QC 3 3 ya

2
QC 3 3 ya

3
QC 3 2 conditionally 13

4 QC 3 3 ya

5 QC 3 3 ya

6
QC 3 3 ya

18 17

Apakah Anda memperjelas jadwal delivery, kuantitas, 
karakteristik produk dll manakala order ke vendor?

Apakah kriteria evaluasi, seleksi dan evaluasi ulang 
ditetapkan ?
Apakah rekaman hasil evaluasi supplier dan tindakan 
yang diambil disimpan dengan baik?

Apakah Anda menentukan dengan jelas tentang 
peralatan, metode, kondisi proses, alat ukur dll untuk 
memastikan kualitas pada setiap tahapan produksi?

Apakah setiap proses produksi berdasarkan jadwal 
produksi atau surat perintah?
Apakah identifikasi komponen / produk dalam semua 
proses dilakukan secara baik dan jelas.?

Apakah pengendalikan produk sehingga mudah untuk 
menelusuri historinya menyangkut perubahan, Lot 
Produksi dll berjalan baik?

Apakah ada Instruksi Kerja untuk setiap tahapan 
proses?

7.5.5             
Pengawetan Produk

Apakah Anda memperjelas implementasi tentang 
penanganan, penyimpanan, tipe packing dan 
pemeliharaannya dari penerimaan sampai dengan 
pengiriman produk?
Apakah ada metode untuk mencegah produk dan 
komponen dari kerusakan ?

Apakah Anda menentukan kuantitas stock dan 
periodenya dam memeriksa kualitas stock produk?

7.6               
Pengendalian Alat 
Inspeksi dan Ukur Apakah semua alat ukur dikontrol dengan buku kendali 

(nama mesin, periode check, tanggal check, hasil 
check)?

Apakah ada kriteria untuk koreksi dan check alat ukur? 
Apakah pemeriksaan berdasarkan kriteria tersebut?

Apakah bukti catatan hasil kalibrasi dan verifikasi alat 
ukur disimpan dan dipelihara dengan baik?
Apakah ada Instruksi Kerja untuk pengoperasian setiap 
alat ukur?
Apakah ada Inspection Standard yang diperjelas dengan 
item, jumlah sampling, kriteria keputusan, alat ukur dll ? 
Apakah dijalankan dengan baik?
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DAFTAR PENILAIAN AUDIT Hal 4 / 4

Item Audit Uraian Audit DIC
Nilai

Ket- Kode
Std Act

Pengawasan dan Pengukuran
8.2.2 Internal Audit 1

All Dept. 3 3 ya

2
All Dept. 3 3 ya

3
All Dept. 3 3 ya

1
PE 3 3 ya

2
QC 3 3 ya

15 15
Pengendalian Produk Tidak Sesuai

1
QC 3 3 ya

2
QC 3 3 ya

3
QC 3 3 ya

9 9
Analisa Data dan Perbaikan
Analisa Data 1

All Dept. 3 3 ya

1 All Dept. 3 3 ya

2 Apakah Anda menerapkannya berdasarkan ketentuan All Dept. 3 3 ya
1 All Dept. 3 3 ya

2 Apakah Anda menerapkannya berdasarkan ketentuan All Dept. 3 3 ya
15 15

Apakah ada perencanaan mengenai audit mutu internal 
dan menerapkannya?

Apakah penerapan corective action terhadap masalah-
masalah yang ditemukan di audit dijalankan?

Apakah tindak lanjut hasil audit menyertakan verifikasi 
tindak lanjut yang diambil lengkap dengan hasil 
verifikasinya?

8.2.3       
Pengawasan dan 
Pengukuran Proses

Apakah ada PIC / DIC yang mengontrol defect in 
process dan melakukan pencegahan terjadinya defect / 
cacat?

Apakah pendokumentasikan untuk masing-masing data 
pemeriksaan di incoming, in process dan out going 
berjalan dengan baik?

8.3             
Pengendalian 
Produk Tidak 
Sesuai

Apakah ada prosedur yang menjelaskan produk tidak 
sesuai?
Apakah ada pemisahan antara produk NG dengan 
produk OK?

Apakah ada pemeriksaan atas produk yang sudah 
dilakukan pengerjaan ulang? Apakah Anda mencatat 
hasilnya?

Apakah ada pengumpulan data dan menganalisa data 
untuk mengevaluasi bahwa Sistem Manajemen Mutu 
berjalan efektif

8.5.2               
Tindakan Koreksi

Apakah Anda menyediakan metode untuk tindakan 
koreksi

8.5.3           
Tindakan 
Pencegahan 

Apakah Anda menyediakan metode untuk tindakan 
koreksi
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Tabel 4.8  
Laporan Hasil Audit Mutu Internal 

 
Dari analisa Laporan Audit Mutu Internal 

didapatkan peningkatan yang signifikan pada 
kesesuaian dengan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2000 jika dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya. Tetapi ada beberapa poin 

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA PERUSAHAAN : PT. MURNI CAHAYA PRATAMA TGL AUDIT  : 18 – 19 Mei 2009
ALAMAT                     : Jl. Lio Baru KM 2 Ds Sanja KRITERIA AUDIT :

     Citeureup Bogor

TUJUAN AUDIT :

Mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2000

DAFTAR AUDITOR DAFTAR AUDITEE
NAMA BAGIAN NAMA BAGIAN

Tim I Lucky Tim ISO Agus Nuswandari MKT QC
Yayan OPR Wahyono Bagus P R&D GDG

Tim II Cecep I Tim ISO Sulardi Bimo P PE MTN
Saepuloh MKT Dainah Ratna J PPC HRD

Tim III Jesika PCH Angga Hellen Y PCH MR
Nuswandari QC Nurtaufik PRD

Penilaian Audit
No. Item Audit Std. Nilai Jumlah Nilai Audit

1 Sistem Jaminan Kualitas 63 61              Nilai            
X 100

2 Sumber Daya Manusia 24 23 standar (219-(yx3))
3 Perencanaan Produk 24 22

4 Pelayanan 9 8 198
X 100

5 Pembelian dan Evaluasi Supplier 15 12 219 (219-(0x3))
6 Pengendalian Produksi 27 23
7 Pengendalian Inspeksi 18 17   = 93.61 %
8 Pengawasan dan Pengukuran 15 15
9 Pengendalian Produk Tidak Sesuai 9 9

10 Analisa Data dan Perbaikan 15 15

219 205

Ruang Lingkup Penilaian
Klasifikasi Nilai % Pencapaian Keterangan

A Baik Sekali > 90 % Diterima
B Baik > 75 – 89 % Diterima dengan peningkatan performance
C Cukup > 60 – 74 % Diterima dengan perbaikan 
D Kurang > 45 – 59 % Diperlukan perbaikan dan pengembangan
E Sangat Kurang < 44 % Segera dilakukan perbaikan dan pengembangan total

□ Audit Supplier/Subcont
□ Perubahan Produk/Proses

■ Audit Mutu Internal

y : jumlah item pertanyaan yang jawabannya tidak relevan.

Dibuat : Disetujui :

Lead Auditor MR
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yang masih belum dapat diterapkan pada 
perusahaan ini yaitu : 
1. Klausul 4.2.4, mengenai pengendalian 
rekaman. 

Prosedur pengendalian dokumen dan 
rekaman sudah ada dan sudah ditetapkan, 
tetapi semua departemen sebagian kecil 
masih ada personil yang tidak 
mendokumentasikan sesuai prosedur. Ini 
disebabkan kurangnya pemahaman 
terhadap prosedur tersebut. 

2. Klausul 7.4.1, mengenai proses pembelian. 
Prosedur pembelian sudah ada dan sudah 
ditetapkan, tetapi ada satu proses yang 
kurang berjalan dengan baik yaitu proses 
evaluasi supplier. Evaluasi supplier ini 
kurang berjalan dengan baik dikarenakan 
semua staff bagian purchasing berkantor di 
kantor pusat sehingga jika ada pengiriman 
dari supplier yang bermasalah langsung 
ditangani oleh Departemen Gudang. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A.  Kesimpulan  
Berdasarkan peninjauan dan penelitian yang 

telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik 
kesimpulan secara umum mengenai pelaksanaan 
Audit Mutu Internal dan kesesuaiannya terhadap 
persyaratan standar ISO 9001:2000, antara lain : 
1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal 

dilaksanakan dengan baik dan dijadikan 
media untuk proses improvement baik dari 
sistem, proses dan produk secara 
berkelanjutan. 

2. Sistem manajemen mutu ISO memenuhi 
standar sebesar 93.61%. 

3. Ketidaksesuaian atau temuan audit yang 
ditemukan pada saat dilakukan audit mutu 
internal sebagian besar terjadi karena 
kesalahan manusia (human error) dan 
kurangnya pengetahuan dan pemahaman 
mengenai pentingnya dokumentasi 
terutama karyawan baru. 

Selain itu, dari hasil audit dapat disimpulkan 
adanya perubahan yang terjadi pada perusahaan 
yaitu adanya perbaikan dari tahun yang 
sebelumnya, yaitu seperti berikut : 
1. Dokumentasi yang lebih baik, teratur dan 

sistematis sehingga informasinya lebih jelas 
dan mudah dipahami. 

2. Meningkatnya kesadaran mutu (quality 
awareness) dari karyawan. 

3. Berkurangnya kesalahpahaman dan 
tumpang tindih pekerjaan dengan adanya 
pembagian kerja (job description) dan 
prosedur yang jelas. 

 
 
 

B. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa 
saran dari penulis yang mungkin dapat 
meningkatkan efektifitas sistem manajemen 
mutu sehingga apa yang menjadi Kebijakan 
Mutu perusahaan dapat tercapai, antara lain : 
1. Sebaiknya segera dilaksanakan pelatihan 

ISO 9001:2000 dan Internal Quality Auditor 
untuk periode tahun 2009, sehingga semua 
karyawan memahami pentingnya prosedur 
dan dokumentasi untuk dijalankan dengan 
baik dan menambah kemampuan auditor 
dalam proses audit. 

2. Menetapkan prosedur untuk pengembalian 
barang dari customer (return), sehingga 
pada saat personil Technical Service 
mengembalikan barang dari customer ke 
gudang berjalan dengan baik sesuai 
prosedur.  

3. Konsisten dalam melakukan penilaian 
terhadap pemasok (supplier) dan 
memelihara rekaman hasil penilaian 
tersebut. 
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