
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 
 

Saat ini persaingan antar perusahaan semakin tajam karena, pada 

umumnya setiap perusahaan berupaya untuk memproduksi barang-

barang secara optimal dan berusaha sebaik mungkin menjual 

produknya dalam jumlah yang banyak sehingga menghasilkan laba 

yang maksimum. 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik maka 

adanya penyusunan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan 

dilakukan. Setelah perencanaan disusun dengan matang kemudian 

ditetapkan siapa yang akan melakukan, bagaimana pembagian 

kerjanya, wewenang, tanggung jawab serta penanggung jawab dari 

masing-masing kegiatan. 

 Walaupun perusahaan telah berusaha membuat perencanaan 

dengan baik tetapi masih ada kemungkinan hambatan-hambatan yang 

dialami. Hambatan tersebut antara lain dapat berasal dari luar maupun 

dari dalam perusahaan. Hambatan yang datang dari luar adalah 

adanya persaingan dengan perusahaan sejenis sedangkan hambatan 

dari dalam adalah rendahnya efisiensi dan efektivitas pada bagian 

produksi. 
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 Dalam hal ini pimpinan perusahaan membutuhkan suatu alat yang 

digunakan untuk mengawasi aktivitas perusahaan dalam hal 

pencapaian tujuan perusahaan. Pada dasarnya tujuan didirikannya 

suatu perusahaan adalah untuk menghasilkan tingkat laba yang 

optimal serta dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam 

jangka waktu yang panjang, karena itu perusahaan harus 

menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien, efektif dan 

ekonomis. 

 Dalam suatu perusahaan industri, bagian produksi merupakan 

bagian yang memiliki peranan penting dalam usaha untuk mencapai 

tujuan perusahaan, oleh karena itu bagian produksi juga dituntut 

keefisiensian, keefektivitasan dan keekonomisasian dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya. Efisiensi berhubungan dengan sumber daya 

yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan 

penghematan biaya-biaya yang dikeluarkan. Ekonomisasi 

berhubungan dengan penentuan penggunaan sumber daya secara 

berhati-hati agar memperoleh biaya yang murah tanpa merusak mutu. 

Sedangkan efektivitas berhubungan dengan bagaimana pencapaian 

suatu tujuan, agar sesuai dengan yang diharapakan oleh perusahaan. 

Apabila hasil produksinya tidak sesuai dengan yang direncanakan, 

maka dapat dikatakan kurang efisien dan efektif dalam berproduksi. 

Namun apabila perencanaan sudah tercapai belum tentu sudah 

efisien. Karena masih banyak hal yang perlu dilihat diantaranya, 
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bagaimana proses produksi yang telah dijalankan, yaitu berapa banyak 

waktu dan tenaga kerja yang digunakan. Untuk mengetahui efisiensi 

dan efektivitas pada bagian produksi diperlukan suatu pemeriksaan 

secara kontinue terhadap proses produksi tersebut. 

 Pemeriksaan operasional dapat memberikan jasa pada pihak 

manajemen dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas 

perusahaan, serta dapat membantu tanggung jawab masing-masing 

bagian yang dapat dilaksanakan secara efektif maksudnya adalah 

pemeriksaan operasional menyajikan analisis-analisis, penilaian, 

saran-saran, bimbingan dan informasi yang berhubungan dengan 

kegiatan yang telah ditelaah dan dipelajari. 

 Dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan maka fungsi 

pemeriksaan operasional semakin menjadi bagian yang penting untuk 

membantu menelaah prosedur dan operasi perusahaan, juga 

menemukan kebocoran, pemborosan, ketidakefisiensian dan 

ketidakefektivitasan. 

 Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan betapa pentingnya 

efisiensi dan efektivitas bagi perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu efisiensi berkaitan dengan penghematan 

sumber produksi dan sumber dana yang tersedia dalam suatu 

perusahaan secara optimal. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan 

hasil produksi yang diharapkan sesuai dengan tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan. Mengingat arti pentingnya efisiensi dan efektivitas 
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bagi perusahaan maka penyusun akan membahas sampai sejauh 

mana Perusahaan Eternit MECO Malang menjalankan operasi 

produksinya. Berdasarkan hal tersebut penyusun mengambil judul :  

“Pemeriksaan Operasional dalam Menilai Efisiensi dan Efektivitas 

Pada Bagian Produksi di Perusahaan Eternit MECO Malang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahannya yaitu : 

Apakah kegiatan operasional yang dilakukan bagian produksi pada 

Perusahaan Eternit MECO Malang sudah berjalan secara efisien 

dan efektif. 

 

C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah mengetahui dan 

mengkaji apakah kegiatan yang dilakukan pada bagian produksi sudah 

berjalan secara efisien dan efektifitas. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah : 

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan perusahaan dalam 

mempertimbangkan usaha peningkatan efisiensi dan efektifitas 

kerja pada bagian produksi. 
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2. Bagi penulis, sebagai aplikasi teori dibangku kuliah dengan 

praktek lapangan dan dapat digunakan acuan bagi peneliti lain 

dalam menganalisa dan meneliti tema yang sama. 

3. Bagi pihak lain, sebagai bahan kajian pustaka dan literatur yang  

dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


