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ABSTRACT
Internal quality audit is a very important activity.
It’s a must in ISO 9001:2000 standard implementation
to observe quality by making verification of the
suitability and effectiveness of quality system
application towards reference standard and the policies
determined. Internal quality audit is a process appraisal
and a system to see whether the process and system are
in line with procedure ducumented and to see the
effectiveness of the procedure. By doing this appraisal,
the company will be able to know the condition and
siuation at this time. Finally, the results of this audit
will be used as an instrument in carrying out
improvement and prevention action. Therefore,
international standard emphasizes the importance of
audit as means of monitoring and verifying.
ISO 9001 : 2000 is an international standard for
quality management system. ISO 9001 : 2000
determines requirements and recommendation for
design and evaluation of quality management system
which has a goal to ensure that an organization will
provides products which comply with the requirements
determined. ISO 9001 : 2000 is only quality
management system standard and it is not products
standard. However, it’s expected that the products
yileldedfrom international quality management system
will be able to yield products having appropriate
standard quality.
The implementation of internal quality audit at PT
Murni Cahaya Pratama shows that the internal quality
audit has been in accordance with the plan and
procedure. The results of internal quality audit are
used for improving either the system or products. The
quality management system of ISO 9001 : 2000 applied
at PT Murni Cahaya Pratama has been effective and
efficient enough. However, there are several facts
indicating the inefficiency and ineffectiveness could be.
It can be viewed from the irrelevance based on the
findings of audit, that is the causal factors of the
inefficiency and ineffectiveness are human error and
lack of knowledge and comprehension concerning the
importance of documentation, especially performed by
new employees.
The author’s advice on the results of internal
quality audit that has been done at PT Murni Cahaya
Pratama is ISO 9001 : 2000 and internal quality auditor
training should be carried out. Thereby, all employees
understand the importance of implementing procedure
and documentation well and it can improve auditor’s

ability in auditing process. It’s included setting
procedure in returning goods from customers so that
when technical service personnel brings the returned
goods to werehouse, it can work well in accordance
with the procedure. In addition, it must be consistent
in making evaluation to suppliers and in maintaining
the results of assessment records.
Keywords: Internal Audit Quality, Quality Management
System ISO 9001:2000

PENDAHULUAN
Salah satu standar sistem manajemen mutu yang
telah berkembang di negara maju dan bahkan di negaranegara berkembang adalah ISO 9001:2000. Standar ini
merupakan sarana atau sebagai alat untuk dapat
mencapai tujuan mutu dan menerapkan Total Quality
Control
yang
diharapkan
mampu
menjawab
perkembangan globalisasi, dimana tujuan akhirnya
adalah mencapai efektifitas dan efisiensi suatu
organisasi dan diakui secara internasional, yang
selanjutnya sudah diadopsi oleh Indonesia menjadi SNI
19–9001:2001.
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 sementara ini dianggap
sebagai suatu jaminan kualitas bagi suatu perusahaan.
Semua fungsi yang 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 dicapai. Untuk itu
dilakukan pemeriksaan teratur (audit) yang 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
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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.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi data kuantitatif, yang bersumber dari : data
internal/data primer dan data eksternal/data sekunder
perusahaan. Adapun prosedur pengumpulan data
diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara.
B.
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Data yang dikumpulkan diolah terlebih dahulu agar
dapat disajikan secara jelas. Metode analisis data yang
dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu mengolah
data, menguraikan secara deskriptif hasil penelitian
yang dilakukan, serta mengambil simpulan yang bersifat
kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi ISO 9001:2000 di PT. Murni Cahaya
Pratama
Pada tahap implementasi, banyak 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. Disamping
budaya kerja yang kurang mendukung, seperti
kedisiplinan karyawan yang masih kurang.

Audit Mutu Internal
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C.

Persiapan Audit Mutu Internal
Sebelum dilakukan audit mutu internal, terlebih
dahulu diadakan pelatihan audit mutu internal.
Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai
prinsip dasar audit mutu internal, sehingga pada
akhirnya
dapat
melaksanakan
kegiatan
audit
berdasarkan pendekatan sistem, proses dan peningkatan
mutu yang 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).
D. 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, diadakan setiap tahun
sekali.
Jadwal Audit Mutu Internal dibuat dengan
memastikan bahwa tidak ada auditor yang mengaudit
departemen sendiri atau bagiannya (independen) karena
hal ini diatur didalam standar ISO 9001:2000. Dari hasil
audit mutu internal 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 penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan sistem dokumentasi sudah berjalan dengan
baik, adapun yang menjadi temuan audit tersebut
disebabkan karena 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 dibuat serta apa
tujuan dan manfaat yang diperolah 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 yang disebabkan pengendalian terhadap
supplier kurang berjalan dengan baik. Kurang baiknya
proses pengendalian tersebut dikarenakan semua staf
purchasing berlokasi dikantor Jakarta, sedangkan setiap
pengiriman dari supplier langsung dikirim 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
tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh auditee dengan
melakukan perbaikan pada prosedur. Auditee malakukan
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
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 melakukan 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 keselurahan di
PT. Murni Cahaya Pratama, berikut ini adalah hasil audit
mutu internal yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
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, namun
terdapat beberapa poin 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 dengan 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
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pengiriman dari supplier yang bermasalah langsung
ditangani oleh Departemen Gudang.

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

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
DAFTAR PUSTAKA

Kesimpulan
Berdasarkan data penelitian, maka dapat ditarik
simpulan 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 sebagai 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.
4. Dokumentasi yang lebih baik, teratur dan sistematis
sehingga informasi dapat lebih jelas dan mudah
dipahami.
5. Meningkatnya kesadaran mutu (quality awareness)
dari karyawan.
6. Berkurangnya kesalahpahaman dan tumpang tindih
pekerjaan dengan adanya pembagian kerja
(jobdescription) dan prosedur yang jelas.
Rekomendasi
Berdasarkan
simpulan
diatas
dan
untuk
meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu
perusahaan disarankan :
1. Melaksanakan pelatihan ISO 9001:2000 dan Internal
Quality Auditor, sehingga semua karyawan
memahami pentingnya prosedur dan dokumentasi
untuk dijalankan dengan baik dan menambah
kemampuan auditor dalam proses audit.
2. Menetapkan prosedur pengembalian barang dari
customer (return), sehingga pada saat personil
Technical Service mengembalikan barang dari
customer ke gudang berjalan dengan baik sesuai
prosedur.
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