
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Auditing 

2.1.1 Pengertian Auditing 

Menurut Arens, et al (2010 : 4) pengertian auditing adalah sebagai berikut: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be done 

by a competent, independent person”. 

 

Dalam buku Pemeriksaan Akuntan (auditing) oleh Kantor Akuntan Publik, 

Sukrisno Agoes (2008 : 3) mengemukakan sebagai berikut : 

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak 

yang independen, tehadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 

manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa audit merupakan 

suatu proses sistematis yang objektif untuk mencari dan mengevaluasi bukti-bukti 

sehubungan dengan asersi mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk 

memperoleh tingkat keyakinan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada 

serta mengkomunikasikannya dengan pihak yang membutuhkan.



 
 

 

2.1.2 Jenis-jenis Auditing 

Menurut Sukrisno Agoes (2008 : 9), jenis-jenis audit yaitu : 

 Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas : 

1. General Audit (Pemeriksaan Umum)  

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan 

oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

2. Special Audit (Pemeriksaan Audit) 

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang 

dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir 

pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap 

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

 

 Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dibedakan atas : 

1. Management Audit (Operational Audit) 

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, 

termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah 

ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan 

operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan 

ekonomis. 

2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan) 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan 

sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang 

berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan 

(manajemen, dewan komisaris) maupun pihak extern (pemerintah, 

Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). 

3. Internal Audit (Pemeriksaan Intern) 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan 

baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, 

maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah 

ditentukan. 

4. Computer Audit 

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data 

akuntansinya dengan EDP (Electronic Data Processing) system. 

  

   



 
 

 

  Dilihat dari objek yang diaudit, pemeriksaan (Auditing) menurut Arens, et 

al (2010 : 13 - 15) dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : 

  “ 1. Operational audits, 

  2. Compliance audits, 

  3. Financial statement audits”. 

  Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Operational Audits (Audit Operasional) 

Audit operasional adalah penelaahan atas bagian-bagian dari prosedur dan 

metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. 

Pada umumnya, pada saat audit operasional telah dilakukan, auditor akan 

memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki 

operasional yang sedang berjalan. Audit operasional mempunyai ruang 

lingkup yang lebih luas daripada audit keuangan. Dalam audit operasional, 

tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah akuntansi, tetapi 

meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi. 

2. Compliance Audits (Audit atas Ketaatan) 

Audit atas ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien telah 

mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah diterapkan oleh pihak 

yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya 

tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi hanya kepada pihak tertentu 

dalam organisasi. Pimpinan organisasi adalah pihak yang paling 

berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan aturan yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

3. Financial Statement Audits (Audit atas Laporan Keuangan) 

Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan dapat dijadikan informasi yang terstruktur 

dan disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu pada umumnya 

Prinsip Akuntansi yang beraku Umum.  

(Arens, et al, 2010) 

 

2.2 Konsep Audit Operasional 

2.2.1 Pengertian Audit Operasional 

  Audit operasional sering disebut juga dengan audit manajemen, audit 

prestasi (performance), audit sistem, audit efisiensi dan sebagainya.  



 
 

  Menurut Arens & Loebbecke (2000 : 12), definisi audit operasional yaitu :  

“An operational audits is a review of any part of an organization’s 

operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency 

and effectiveness. At the completion of an operational audit, management 

normally expects recommendations for improving operations”. 

 

Rob Reider (2002 : 25) mengemukakan bahwa audit operasional adalah : 

  “Operational review is a review of operations performed from a 

management viewpoint to evaluate the economy, efficiency and 

effectiveness of any and all operations, limited only by management’s 

desires”. 

 

  Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa audit operasional 

adalah kegiatan penilaian terhadap perusahaan yang dilihat dari sudut pandang 

manajemen untuk mengevaluasi secara ekonomi, efisien dan efektivitas untuk 

semua kegiatan operasional sesuai dengan kebutuhan manajemen. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Audit Operasional 

Menurut Arens & Loebbecke (2000 : 799), audit operasional dibagi ke 

dalam tiga kategori, yaitu : 

“ 1. Functional audit, 

   2. Organizational audit, 

  3. Special assignments ”  

 

Ketiga jenis kategori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Functional Audits (Audit Fungsional) 

Fungsional berkaitan dengan fungsi atau lebih dalam suatu organisasi.fungsi 

merupakan suatu alat penggolongan kegiatan suatu perusahaan, seperti fungsi 

penerimaan kas atau fungsi produksi. Seperti yang tersirat dalam namanya, 



 
 

audit operasional berkaitan dengan fungsi atau lebih dalam organisasi. 

Keunggulan audit fungsional adalah memungkinkan adanya spesialisasi oleh 

auditor, sehingga auditor dapat mengembangkan keahliannya dalam suatu 

bidang, sedangkan kekurangan audit fungsional adalah tidak dievaluasinya 

fuungsi yang saling berkaitan. 

2. Organizational Audits (Audit Organisasional) 

Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit 

organisasi departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu 

audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling 

berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk 

mengkoordinasikan aktivitas yang ada merupakan hal yang sangat penting 

dalam audit jenis ini. 

3. Special Assignments (Penugasan Khusus) 

Merupakan penugasan khusus audit operasional yang timbul atas permintaan 

manajemen. Ada banyak variasi dalam audit seperti ini. Contohnya mengenai 

penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi dan membuat 

rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu barang. 

(Arens & Loebbecke, 2000) 

 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Audit Operasional 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2001 : 12), tujuan audit operasional 

adalah sebagai berikut : 

“1.  Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan 

ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional 

dan untuk menunjukan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk 

memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan. 

2.  Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang 

paling efisien. 

3.  Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk 

mencapai tujuan apabila manajemen operasi sendiri kurang 

pengetahuan tentang pengelolaan operasi yang efisien. 

4.  Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari 

pengelolaan. 

5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan 

dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar 

pelayanan kepada manajemen. 

6.  Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan 

yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.” 



 
 

 

Sedangkan Rob Reider (2002 : 34 – 38), mengemukakan bahwa manfaat 

audit operasional adalah sebagai berikut : 

“ 1. Identifying problem areas, related causes, and alternatives for 

improvements. 

2. Locating opportunities for eleminating waste and inefficiency: that is, 

cost reduction. 

3. Locating opportunities to increase revenues, that is, income 

improvement. 

4. Identifying undefined organizational goals, objectives, policies, and 

procedures. 

5. Identifying criteria for measuring the achievement of organizational 

goals. 

6. Recommending improvement in policies, procedures, and 

organizational structure. 

7. Providing checks on performance by individuals and by 

organizational units. 

8. Reviewing compliance with legal requirements and organizational 

goals, objectives, policies, and procedures. 

9. Testing for existence of unauthorized, fraudulent, or otherwise 

irregular acts. 

10. Assessing management information and control systems. 

11. Identifying possible trouble spots in future operations. 

12. Providing an additional channel of communication between operating 

levels and top management. 

13. Providing an independent, objective evaluation of operations.” 

 

Seperti halnya bentuk pemeriksaan yang lain, dalam pemeriksaan 

operasional juga diperlukan standar yang dapat digunakan oleh pemeriksa sebagai 

tolak ukur kegiatannya, misalnya : sasaran perusahaan, uraian tugas dan berbagai 

aturan intern perusahaan. Laporan hasil pemeriksaan operasional pada dasarnya 

mengikuti rekomendasi yang menjelaskan berbagai hal yang perlu mendapat 

perbaikan atau tindak lanjut. Dengan demikian, pada dasarnya dengan 

pemeriksaan operasional diharapkan mampu menciptakan dan menjadikan 

aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan menjadi efektif 

dan efisien. 

 



 
 

2.2.4 Ruang Lingkup Audit Operasional 

Ruang lingkup audit operasional lebih luas dari audit keuangan. Perbedaan 

pokok yang terdapat dalam audit operasional terletak pada ruang lingkup 

penugasannya. Audit keuangan bertujuan untuk menentukan kewajaran laporan 

keuangan dan menekankan terselenggaranya pengendalian perusahaan. Audit 

operasional meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen yang mencakup seluruh 

kegiatan/program atau hanya mencakup bagian/elemen/dimensi tertentu dari suatu 

kegiatan/program. 

Arens, et al (2010 : 14) menyatakan bahwa : 

“In operational auditing, the reviews are not limited to accounting. They 

can include the evaluation of organization structure, computer operations, 

production methods, marketing, and any other area in which the auditor is 

qualified”. 

 

  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup audit operasional 

adalah kegiatan, program dan fungsi perusahaan terhadap keuangan, ketaatan 

peraturan dan hasil program. 

 

2.2.3 Keterbatasan Audit Operasional 

Meskipun pemeriksaan operasional telah dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya, namun audit ini tetap memiliki keterbatasan yang tidak dapat 

memecahkan suatu masalah yang ada. 

Amin Widjaja Tunggal (2001 : 15) menyatakan bahwa hal ini disebabkan 

oleh faktor-faktor yang membatasi audit operasional, yaitu : 

“1. Waktu, 

  2. Pengetahuan, 

  3. Biaya, 

4. Data 



 
 

5. Standar-standar, 

6. Orang, 

7. Entitas audit (audit entity)” 

  Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Waktu 

Berkaitan dengan kekomprehensifan audit tersebut. 

2. Pengetahuan  

Karena orang tidak bisa ahli dalam setiap aspek perusahaan maka auditor 

hanya akan sensitif terhadap masalah-masalah yang sesuai dengan latar 

belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki saja, dan kurang 

memberi perhatian pada masalah lain di luarnya. 

3. Biaya 

Biaya pemeriksaan yang dikeluarkan harus lebih kecil daripada jumlah 

biaya yang berhasil dihemat dengan dilakukannya pemeriksaan 

operasional. Ini berarti bahwa pemeriksa harus mengabaikan masalah kecil 

yang mungkin dapat memakan biaya jika diseleksi lebih lanjut. 

4. Data 

5. Standar-standar 

Bidang-bidang yang berada di luar standar atau kriteria keefektifan adalah 

di luar ruang lingkup audit operasional. 

6. Orang 

Tidak boleh menyinggung soal ketidakmampuan seseorang dalam 

melakukan fungsinya, tetapi hanya menunjukkan bahwa suatu pekerjaan 

atau tugas dilaksanakan dengan tidak efektif. 

7. Entitas audit 

Pembatasan audit operasional pada suatu fungsi tertentu atau unit dalam 

beberapa hal menyampingkan aspek-aspek yang mempengaruhi Audit 

Entity tetapi aspek-aspek tersebut berada dalam cakupan/lingkup suatu 

fungsi atau unit lain. 

(Amin Widjaja Tunggal, 2001) 

 

2.2.6 Pelaksanaan Audit Operasional 

Pelaksanaan audit operasional biasanya dilakukan oleh auditor internal, di 

mana auditor internal harus memiliki sikap : 

a. Independensi  

Nilai auditing sangat berkurang pada persepsi publik akan independensi 

yang dimiliki auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang 



 
 

yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan 

membuat laporan audit. Independensi dianggap sebagai karakteristik auditor yang 

paling kritis. 

Mempertahankan perilaku yang independen bagi auditor dalam memenuhi 

tanggung jawab mereka adalah penting. Tujuan audit sering diidentifikasi menjadi 

dua, yaitu independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan. 

Independensi dalam fakta hadir saat auditor benar-benar dalam mempertahankan 

perilaku yang tidak bias di sepanjang audit, sedangkan independensi dalam 

penampilan adalah hasil dari interpretasi lainnya dari independensi ini. Bila 

auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin mereka menjadi penasehat 

untuk klien, sebagian besar nilai fungsi audit telah hilang. 

Untuk dapat melakukan pekerjaan dengan efektif, diperlukan adanya suatu 

sikap mental yang independen atau bebas dari segala pengaruh yang diperiksa. 

Seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2008 : 26) bahwa yang dimaksud 

dengan independensi adalah sebagai berikut : 

“Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. 

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya”. 

   

  Auditor internal menempatkan independensi pada tingkat yang paling 

tinggi. Independensi memungkinkan auditor internal untuk membuat keputusan 

yang tidak bias dalam memberikan jasa kepada entitas. Tentu saja, karena auditor 

internal merupakan karyawan penuh dari entitas yang diaudit, maka auditor 

internal tidak memiliki independensi setajam yang dimiliki auditor eksternal, di 

mana independensi auditor internal diperoleh melalui status organisasi dan 

objektivitas. 



 
 

 

1. Status Organisasi 

Suatu organisasi membantu auditor internal mempertahankan independensinya. 

Seringkali, departemen audit internal melapor langsung kepada dewan direksi 

atau komite audit untuk memastikan bahwa departemen atau kelompok yang 

diaudit bukan merupakan organisasi tempat auditor harus melapor. Pada 

beberapa entitas, departemen auditor internal secara administratif melapor 

kepada salah satu departemen dalam entitas, tetapi juga tetap menjaga 

independensinya dengan terus berkomunikasi secara langsung kepada dewan 

direksi. 

2. Objektivitas 

Seluruh auditor internal harus seobjektif mungkin ketika melaksanakan suatu 

audit. Syarat auditor internal adalah memiliki sikap mental objektif dan 

independen ketika melaksanakan audit. Akibatnya, auditor internal tidak boleh 

mengurangi pertimbangannya atas suatu masalah audit di bawah pertimbangan 

lain. Di samping itu, objektivitas juga dapat menjadi lemah apabila auditor 

internal melakukan audit atas setiap kegiatan yang menjadi wewenang atau 

tanggung jawabnya. Penguasaan staf auditor internal dapat mencegah 

terjadinya konflik kepentingan, baik potensial maupun aktual. 

b. Kompetensi  

 Kompentensi sering dikaitkan dengan kompetensi auditor maupun 

kompetensi bukti. Kompetensi bukti merujuk pada tingkat di mana bukti tersebut 

dianggap dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya. 

Pengertian kompetensi menurut Mulyadi (2008 : 58) adalah : 

 “Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemapuannya, demi kepentingan 

pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada 

publik”. 

   



 
 

  Berdasrkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa setiap anggota harus 

melaksanakan jasa profesional dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketentuan-

ketentuan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan 

kemampuan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa 

klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang 

kompeten berdasarkan perkembangan praktek, legislasi dan teknik yang paling 

mahir. 

 

2.2.7 Tahap-tahap Audit Operasional 

Dalam pemeriksaan operasional, seorang pemeriksa memerlukan suatu 

kerangka kerja sebagai pedoman kerjanya, mengingat kegiatan dan struktur 

perusahaan dewasa ini semakin kompleks. Pemeriksa akan mengalami banyak 

kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa kerangka kerja yang baik. Oleh 

karena itu, suatu kerangka kerja harus diiringi dengan program pemeriksaan yang 

terperinci sehingga dapat menjadi masalah dasar kerja pemeriksaan operasional 

yang baik. 

Menurut Arens & Loebbecke (2000 : 804), tahap-tahap pemeriksaan 

operasional dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan, yaitu : 

“1. Planning, 

  2. Evidence Accumulation and Evaluation, 

  3. Reporting and Follow Up.” 

 Adapun uraian dari ketiga tahap pemeriksaan operasional di atas, yaitu : 

1. Planning (Perencanaan) 

Tahap ini hampir sama dengan perencanan dalam pemeriksaan laporan 

keuangan. Audit operasional harus dapat menentukan ruang lingkup penugasan 

dan menyampaikan hal tersebut kepada unit organisasi. Perlu juga menentukan 

staf yang tepat dalam penugasan, mendapat informasi latar belakang unit 

organisasi, memahami struktur pengendalian intern dan bahan bukti yang tepat 

harus dapat dikumpulkan. Perbedaan utama perencanaan audit operasional ini 

adalah banyaknya keragaman serta menggunakan lebih banyak waktu dengan 



 
 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan kesepakatan akan 

maksud penugasan dan kriteria untuk dievaluasi. 

2. Evidence Accumulation and Evaluation (Pengumpulan dan Evaluasi Bahan 

Bukti) 

Auditor operasional harus mengumpulkan cukup bahan bukti kompeten agar 

menjadi dasar yang layak, guna menarik kesimpulan mengenai tujuan yang 

sedang diperiksa. 

3. Reporting and Follow Up (Pelaporan dan Tindak Lanjut) 

Laporan operasional biasanya dikirim hanya untuk pihak manajemen dan 

salinan inti yang diperiksa. Tidak adanya pemakai pihak ketiga mengurangi 

kebutuhan dan kebakuan kata-kata dalam laporan audit operasional. Laporan 

audit operasional memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk 

menyajikan ruang lingkup, temuan dan rekomendasi. Tindak lanjut merupakan 

hal biasa dalam audit operasional jika rekomendasi-rekomendasi disampaikan 

kepada manajemen. Tujuannya adalah memastikan apakah perubahan yang 

direkomendasikan telah dilakukan dan apa alasannya jika rekomendasi tersebut 

tidak ditindaklanjuti. 

(Arens & Loebbecke, 2000) 

  

Menurut Rob Reider (2002 : 38 - 40), audit operasional dibagi menjadi 

lima tahap, yaitu : 

 “1.  Planning, 

2. Work programs, 

3. Field work, 

4. Development of finding and recommendations, 

5. Reporting” 

 

Uraian dari kelima tahap pemeriksaan operasional di atas yaitu : 

1. Planning (Tahap Perencanaan) 

 Auditor operasional memperoleh informasi umum tentang kegiatan-

kegiatan perusahaan untuk membantu merencanakan bagian-bagian awal audit 

operasional, menentukan ruang lingkup penugasannya dan 

mengkomunikasikannya dengan unit organisasi. 

2. Work Programs (Tahap Program Kerja) 

Auditor operasional mempersiapkan program kerja mengenai kegiatan 

operasional yang dipilih dalam tahap perencanaan. Program kerja ini sangat 

penting untuk mencapai tujuan operasional yang efisien dan efektif. 

3. Field Work (Tahap Kerja Lapangan) 

 Auditor operasional melakukan analisis operasi untuk menentukan 

efektivitas pengendalian manajemen yang terkait. Tujuan dari tahap ini adalah 



 
 

untuk menentukan apakah suatu situasi membutuhkan perbaikan, apakah suatu 

situasi signifikan, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. 

4. Development of Findings and Recommendations (Tahap Pengembangan 

Temuan-Temuan dan Rekomendasi) 

  Auditor operasional mengembangkan temuan yang diperoleh dengan 

menganalisis mengapa temuan tersebut bisa terjadi, apa dampak yang terjadi 

karena temuan tersebut, dan kemudian auditor operasional memberikan 

rekomendasi untuk menanggulangi masalah tersebut. 

5. Reporting (Tahap Pelaporan) 

Auditor operasional melaporkan hasil audit operasional kepada pihak-

pihak manajemen agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan dengan efektik, 

efisien, dan ekonomis. 

(Rob Reider, 2002) 

Kelima tahap tersebut akan membantu auditor untuk bekerja secara 

sistematis dan teratur dengan baik untuk salah satu maupun seluruh pemeriksaan 

aktivitas. 

 

2.3 Konsep Proses Produksi 

2.3.1 Pengertian Proses Produksi 

 Menurut Sofjan Assauri (1999 : 75), proses produksi adalah : 

 “Proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode, dan teknik untuk 

menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan 

menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan dan 

dana) yang ada.” 

 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa proses produksi 

merupakan cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan 

suatu barang, mengubah sesuatu yang nilainya lebih rendah menjadi sesuatu yang 

memiliki nilai lebih tinggi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Adapun 

sumber daya yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah bahan baku, tenaga 

kerja, mesin, dan dana atau modal. 

 

 



 
 

2.3.2 Jenis-jenis Proses Produksi 

 Menurut Sofjan Assauri (1999 : 75), proses produksi dapat dibedakan atas 

dua jenis, yaitu : 

 “ 1.  Proses produksi yang terus menerus (Continuous Operations), 

2. Proses produksi yang terputus-putus (Intermittent Operations)” 

Sebenernya perbedaan pokok antara kedua proses ini terletak pada panjang 

tidaknya waktu persiapan/mengatur (set up) peralatan produksi yang digunakan 

untuk memproduksi sesuatu produk atau beberapa produk tanpa mengalami 

perubahan. 

Dalam proses yang terputus-putus, terdapat waktu yang pendek dalam 

persiapan peralatan untuk perubahan yang cepat guna dapat menghadapi variasi 

produk yang berganti-ganti. Sedangkan dalam proses yang terus-menerus, 

terdapat waktu yang panjang tanpa adanya perubahan-perubahan dari pengaturan 

dan penggunaan mesin serta peralatannya. 

 

2.3.3 Sasaran Audit Operasional dalam Proses Produksi 

 Sasaran audit dalam proses produksi menurut Nugroho Widjajanto (1985 : 

326) pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

 “1. Perencanaan dan pengendalian produksi, 

 2. Tenaga kerja, 

 3. Fasilitas Produksi “ 

 

 Ketiga kelompok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Perencanaan dan pengendalian produksi 

Perencanaan dan pengendalian produksi menetapkan kriteria produksi berupa 

standar, rencana, jadwal, peraturan, dan lain-lain sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan produksi dan menerima umpan balik berupa informasi 



 
 

mengenai kondisi produksi yang telah dijalankan sebagai dasar untuk 

menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar kegiatan produksi 

dapat berjalan seperti yang diharapkan. 

2. Tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang meliputi kumpulan 

individu yang terlibat dalam kegiatan produksi, meliputi pekerja pada 

perusahaan juga para supervisor dan orang yang duduk dalam organisasi 

fungsi produksi. 

3. Fasilitas produksi 

Fasilitas dapat diartikan sebagai segala kemudahan yang tersedia untuk 

memperlancar proses produksi. Fasilitas produksi mencakup bangunan 

perusahaan, mesin-mesin dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan 

produksi.  

(Nugroho Widjajanto, 1985) 

 

2.4 Konsep Pengendalian Kualitas 

2.4.1 Pengertian Kualitas 

  Horngren (2006 : 624) mendefinisikan kualitas sebagai berikut : 

  “Quality as the total features and characteristics of a product or a service 

made or performed according to specifications to satisfy customers at the 

time of purchase and during use”. 

 

 Sedangkan pengertian kualitas menurut Hansen dan Mowen (2011 : 668) 

adalah : 

“Operationally, a quality product or service is one that meets or exceeds 

customer expectation. In effect, quality is customer satisfaction”. 

 

  Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas meliputi 

usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dan kualitas mencakup produk, 

jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 



 
 

 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

  Menurut Sofjan Assauri (1999 : 206), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas adalah sebagai berikut : 

  “ 1. Fungsi suatu barang, 

  2. Wujud luar, 

  3. Biaya barang tersebut.” 

  Suatu barang yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi untuk 

apa barang tersebut digunakan atau dimaksudkan, sehingga barang-barang yang 

dihasilkan harus dapat benar-benar memenuhi fungsi tersebut. Mutu yang hendak 

dicapai sesuai dengan fungsi untuk apa barang tersebut digunakan atau 

dibutuhkan, tercermin pada spesifikasi dari barang tersebut seperti kecepatan, 

tahan lamanya, kegunaannya, berat, bunyi, mudah/tidaknya perawatan dan 

kepercayaannya. 

  Salah satu faktor yang penting dan sering dipergunakan oleh konsumen 

dalam melihat suatu barang pertama kalinya, untuk menentukan mutu barang 

tersebut, adalah wujud luar barang itu. Faktor wujud luar yang terdapat pada suatu 

barang tidak hanya terlihat dari bentuk, tetapi juga dari warna, susunan (seperti 

pembungkusan) dan hal-hal lainnya. 

  Umumnya biaya dan harga suatu barang akan dapat menentukan mutu 

barang tersebut. Namun perlu disadari bahwa tidak selamanya biaya suatu barang 

dapat menentukan mutu barang tersebut. Jadi, tidak selalu biaya atau harga barang 

itu lebih rendah daripada nilai barang itu, tetapi kadang-kadang terjadi bahwa 

biaya atau harga dari suatu barang lebih tinggi daripada nilai. 

 



 
 

 

2.4.3 Pengertian Pengendalian Kualitas 

  Menurut Sofjan Assauri (1999 : 210), pengertian dari pengendalian 

kualitas / pengawasan mutu adalah : 

  “Kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal mutu 

(standar) dapat tercermin dalam hasil akhir. Dengan perkataan lain 

pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu/kualitas 

dari barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi produk yang 

telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan”. 

 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian 

kualitas itu merupakan suatu sistem yang efektif untuk mengkoordinasikan usaha-

usaha pemeliharaan kualitas dan peningkatan kualitas, sehingga didapat suatu 

hasil produksi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, atau dengan kata lain, 

kegiatan pengendalian kualitas merupakan kegiatan perencanaan, pengembangan, 

pengawasan, serta perlakuan terhadap produk sejak dari bahan mentah, selama 

proses produksi, sampai dengan produk tersebut jadi. 

 

2.4.4 Maksud dan Tujuan Pengendalian Kualitas 

   Maksud dan tujuan pengendalian kualitas adalah agar produk yang 

dihasilkan sesuai dengan standar atau spesifikasi produk yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

 

Tujuan pengendalian kualitas menurut Sofjan Assauri (1999 : 210) adalah: 

   “ 1. Agar baranghasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah 

ditetapkan. 

   2. Mengusahakan agar bidang inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 



 
 

  3. Mengusahakan agar bidang desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil 

mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah 

mungkin”. 

 

2.5 Konsep Kecacatan Produk 

2.5.1 Pengertian Kecacatan Produk 

  Menurut Hansen dan Mowen (2011 : 669) : 

  “A defective product is one that does not conform to specifications”. 

  Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa defective goods 

adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. 

Produk cacat secara ekonomis dapat diperbaiki menjadi produk baik dengan 

mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. 

  Untuk memperkecil kecacatan produk, maka perusahaan dapat melakukan 

berbagai usaha, diantaranya adalah mengusahakan agar bahan baku yang dibeli 

adalah bahan baku yang mutunya baik, memperbaiki proses produksi, 

mengadakan pelatihan para pekerja, melakukan perawatan mesin, dan lain-lain. 

Hal yang penting untuk dilakukan adalah dengan melaksanakan pengendalian 

kualitas pada setiap aktivitas produksi. 

 

2.5.2 Jenis-jenis Kecacatan Produk 

  Kecacatan produksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Spoilage (unit cacat) 



 
 

Spoilage ini dapat terjadi pada barang setengah jadi ataupun barang jadi. 

Produk ini baik saat produksi, tetapi mengalami suatu kesalahan. Spoilage 

dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Normal Spoilage (unit cacat normal) 

Normal spoilage adalah produk cacat yang timbul pada saat operasi 

perusahaan. Kecacatan produk ini timbul karena hal-hal di luar kendali 

perusahaan, contohnya bahan baku yang cacat. Biaya yang ditimbulkan 

dari normal spoilage ini dapat dibebankan sebagai harga pokok produk. 

b. Abnormal Spoilage (unit cacat yang tidak normal) 

Abnormal spoilage merupakan kecacatan produk yang tidak diharapkan. 

Biaya yang timbul karena produk cacat ini dapat dianggap sebagai kerugian 

pada akuntansi berjalan. 

 

2. Rework (unit yang dapat dikerjakan ulang) 

Rework adalah proses mengerjakan ulang barang yang cacat pada saat proses 

produksi menjadi barang yang akan dijual dengan harga normal. 

 

2.6 Hubungan Audit Operasional dengan Kecacatan Produk 

Tujuan dari audit operasional dari proses produksi ini adalah untuk 

menghindarkan terjadinya kesalahan-kesalahan proses produksi yang dapat 

menyebabkan kecacatan produk. Kecacatan produk yang dimaksud di sini adalah 

apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Audit operasional atas proses produksi untuk menekan tingkat kecacatan 

produk ini dapat dilaksanakan oleh auditor internal yang telah memenuhi 

kualifikasi tertentu. 

Pelaksanaan audit operasional terdiri dari pada tahap perencanaan, tahap 

program kerja, tahap kerja lapangan dan tahap pengembangan temuan-temuan dan 

rekomendasi. Pada pelaksanaan audit, auditor akan mengidentifikasikan masalah, 



 
 

mengumpulkan informasi dan mengungkapkan hal-hal yang memerlukan 

penyelesaian secara khusus. Setelah itu auditor akan memberikan informasi, 

menyajikan berbagai alternatif pemecahan masalah, memberi saran atau 

merekomendasikan tindakan yang diperlukan untuk menekan atau menghilangkan 

penyebab terjadinya kecacatan kepada manajemen, dalam hal ini manajemen 

produksi. 

Pelaksanaan rekomendasi atau saran dari hasil kegiatan audit operasional 

atas proses produksi oleh manajer produksi dan para karyawan diharapkan dapat 

membantu manajer produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses 

produksi sehingga akhirnya dapat meminimalkan tingkat kecacatan produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


