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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Audit 

         Audit merupakan pengawasan yang dapat dilakukan dari dekat yang 

langsung berhubungan dengan objeknya, didalam setiap audit akan terjadi suatu 

proses pembandingan antara kondisi dan kriteria karena pada dasarnya audit 

bertujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi apakah pelaksanaan telah 

dilaksanakan secara efisien dan efektif. 

 

2.1.1 Pengertian Audit 

            Secara umum audit merupakan proses evaluasi terhadap sesuatu yang telah 

terjadi dalam suatu organisasi formal apakah telah sesuai dengan yang seharusnya. 

Pengertian Audit menurut Arens, Elder dan Beasley (2003 : 11): 

“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.” 
 

           Sedangkan menurut Soekrisno Agoes (2004:3), pengertian auditing         

adalah : 

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh 
pihak yang independent, terhadap 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 definisi di atas, jelas bahwa audit dilakukan untuk 

menentukan dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan apakah 

informasi yang telah tercatat telah mencerminkan peristiwa peristiwa ekonomi 

yang terjadi dengan benar dan kemudian melaporkan tingkat kesesuaian informasi 

tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 
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            Audit harus dilakukan oleh seseorang yang independent dan kompeten, 

dalam arti dilakukan oleh seorang audit yang ahli dan memiliki sikap mental 

bebas atau tidak mudah dipengaruhi. Hal ini penting karena ia melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan orang banyak.pencapaian keahlian tersebut 

dimulai dengan pendidikan formal, yang kemudian diperluas melalui  

pengalaman-pengalaman dalam praktek audit. Perhatian ini harus mencakup aspek 

teknis maupun pendidikan umum. 

            Pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesionalnya 

saling melengkapi satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar auditor dapat 

memahami kriteria-kriteria yang digunakan dan cukup kompeten untuk 

mengetahui dengan pasti jenis jumlah bukti pada kegiatan yang diperlukan, 

sehingga pada akhir audit, auditor dapat memberikan pendapat dengan benar. 

Tahap akhir dalam proses audit adalah membuat laporan audit yang berisi laporan 

atas penemuan kepada pihak yang berkepentingan. 

              Audit merupakan bagian dari pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan 

baik dari jauh maupun dekat. Pengawasan dari dekat yaitu pengawasan yang 

berhubungan dengan objek Yang diawasi disebut dengan pemeriksaan. 

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Pengendalian terdiri dari 

pengawasan tindak lanjut. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan merupakan 

salah satu dari tiga fungsi manajemen, yaitu perencanaan pelaksanaan dan 

pengendalian.   

           Definisi auditing menurut Mulyadi (2002: 9) adalah sebagai berikut : 

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan 
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian 
hasil-hasilnya kepada pemakaiyang berkepentingan.” 
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            Dari definisi di atas, auditing memiliki unsur-unsur penting yaitu sebagai 

berikut: 

1. Suatu Sistem Sistematik 

Yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka 

dan terorganisasi dan dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang 

direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. 

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara periodik. 

Bertujuan untuk memperoleh bukti untuk mendasari pernyataan yang dibuat 

oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau 

berprasangka terhadap bukti bukti tersebut. 

3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi 

Yang dimaksud mengenai pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi adalah 

hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, 

pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam 

satua uang. 

4. Menetapkan tingkat kesesuaian 

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasi 

pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian 

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan   

 

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Audit 

           Tujuan Audit secara umum adalah untuk menilai apakah informasi atau 

kondisi yang diperiksa telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Mulyadi  (2002: 11), bahwa: 

“Tujuan umum atas Audit adalah untuk memberikan pendapat 
mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa dalam suatu 
perusahaan, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan 
hasil usaha  suatu perusahaan dan organisasi, sesuai dengan prinsip 
akuntansi berterima umum di Indonesia”.   
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             Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah untuk membantu pimpinan 

dalam mengusahakan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. Manfaat ekonomis dari suatu Audit menurut Sunarto (2003: 37-38) 

adalah : 

“1.  Akses ke pasar modal 
2. Biaya modal menjadi lebih rendah 
3. Pencegah terjadinya ketidakefisienan dan kecurangan 
4. Perbaikan dan pengendalian dan operasional”. 

 
Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Akses ke pasar modal 

Undang-undang pasar modal mewajibkan peusahaan publik untuk diaudit 

laporan keuangannya agar bisa didaftar dan bisa menjual sahamnya di pasar 

modal. Tanpa audit, perusahaan akan ditolak untuk melakukan akses kepasar 

modal.  

2. Biaya modal menjadi lebih rendah 

Bagi perusahaan kecil, kegunaan mengaudit laporan keuangan berguna untuk 

mendapatkan kredit dari bank atau dalam upaya mendapatkan persyaratan 

pinjaman yang lebih menguntungkan. 

3. Pencegah terjadinya ketidakefisienan dan kecurangan 

Berguna untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan fungsi 

akuntansi dan memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aktiva 

perusahaan. 

4. Perbaikan dan pengendalian dan operasional 

Auditor dapat memberikan berbagai saran untuk memperbaiki pengendalian 

dan mencapai efisiensi operasi yan lebih besar dalam organisasi klien. 

 

2.1.3 Jenis-Jenis Audit 

            Menurut Arens and Loebbecke yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi 

Jusuf (2000: 17) Audit dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Financial Statement Audit (Pemeriksaan atas laporan keuangan) 

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah 

laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang 
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akan diverifikasi, telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Pada 

umumnya laporan keuangan yang dimaksud  meliputi neraca, perhitungan laba 

rugi, perhitungan arus kas dan juga termasuk catatan kakinya. Pemeriksaan ini 

biasanya dilakukan oleh eksternal auditor terhadap laporan keuangan 

perusahaan dengan tujuan menerangkan kewajaran dalam penyajian dan 

hasilnya adalah berupa opini auditor. Pembagian jenis perusahaan tersebut 

didasarkan pada kebutuhan dan ruang lingkup perusahaan.  

2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan) 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mempertimbangkan apakah auditee (klien) 

telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. 

Pemeriksaan ketaatan bertujuan untuk menentukan sejauh mana prosedur atau 

peraturan-peraturan yang ditentukan oleh manajemen dijalankan dengan baik 

oleh unit organisasi dalam perusahaan. Hasil pemeriksaan ketaatan ini 

biasanya tidak dilaporkan kepada seseorang didalam organisasi itu, tetapi 

kepada pimpinan organisasi sebagai pihak yang berkepentingan atau 

dipatuhinya prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Operational Audit (Pemeriksaan Operasional) 

Audit operasional adalah suatu penelaahan atas bagian manapun dari prosedur 

dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan 

efektivitasnya. Umumnya pada saat selesainya audit operasional, auditor yang 

bersangkutan akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk 

memperbaiki jalannya operasi perusahaan. 

 

2.2 Audit Operasional 

 Audit operasional merupakan suatu audit yang bertujuan memeriksa 

efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan menilai apakah cara-cara pengelolaan 

yang diterapkan dalam kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik. Ruang 

lingkup audit operasional tidak hanya berdasarkan pada masalah keuangan saja, 

tetapi mencakup masalah di luar keuangan. 
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2.2.1 Pengertian Audit Operasional 

 Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian 

pemeriksaan audit operasional. Pendapat tersebut seolah-olah berbeda tetapi 

sebenarnya tujuannya sama. Hal ini disebabkan oleh karena perbedaan sudut 

pandang yang mereka pergunakan dalam mengambil suatu pengertian dari 

pemeriksaan operasioanl itu sendiri. 

 Berikut ini pendapat dari beberapa pakar mengenai pengertian dari Audit 

operasional itu sendiri.  

 Menurut Arens dan Loebbecke (2000: 11) mendefinisikan audit 

operasional sebagai berikut ; 

“An Operational Audit as a Review of Any Part of an organizations 

operations procedures and methods for the purpose of evaluating and 

efficiency and effectiveness”. 

 
 Sedangkan menurut Mulyadi  (2002: 32) mengemukakan definisi audit 

operasional sebagai berikut : 

“Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan 

organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungan dengan tujuan 

tertentu.” 

 
 Menurut Amin Widjaja Tunggal  (2001: 7) Audit operasional 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Audit operasional adalah suatu proses sistematik untuk menilai 
efektivitas organisasi, efisiensi dan ekonomi operasi dibawah 
pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat 
hasil dari penelitian bersama dengan rekomendasi untuk perbaikan.” 
 

 Berdasarkan uraian di atas maka pengertian audit operasional dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Audit operasional merupakan proses penelaahan yang sistematisatas aktifitas, 

metode dan prosedur pengelolaan organisasi. 

2. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari aktivitas, metode dan prosedur 

pengelolaan yang dijalankan organisasi. 
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3. Melaporkan hasil evaluasi pada pihak manajemen (yang berwenang) dan 

memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan  dan perbaikan 

kepada pihak manajemen. 

4. Dilakukan oleh seorang yang independen. 

 

2.2.2 Tujuan Audit Operasional 

            Menurut Amin Widjaja Tunggal  (2001: 1-2), ada tiga tujuan 

dilakukannya audit operasional, yaitu : 

1. Menilai kinerja 

Melilai kinerja adalah dengan membandingkan cara suatu organisasi, 

melaksanakan aktivitasnya dengan tujuan yang ditetapkan manajemen seperti 

kebijakan operasional, standar, tujuan dan rencana detail. 

2. Mengidentifikasi untuk perbaikan 

Auditor dapat mengidentifikasikan peluang peluang khusus dengan 

menganalisis wawancara individual, mengamati operasi, menganalisis 

transaksi, melakukan perbaikan internal dan eksternal dan melakukan 

pertimbangan professional berdasarkan pengalaman dengan organisasi tertentu 

atau yang lain. 

3. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan  

Sifat dan lingkup dari rekomendasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan 

audit operasional beraneka ragam. Dalam banyak hal mungkin auditor dapat 

melakukan rekomendasi khusus. Dalam hal ini studi lebih lanjut yang tidak 

dalam lingkup audit mungkin diperlukan. 

 
Sedangkan tujuan audit operasional menurut Mulyadi  (2002: 32)  adalah : 

1) Mengevaluasi Kinerja 
2) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 
3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih 

lanjut 
 

            Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan audit operasional 

secara umum adalah sebagai berikut : 
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1. Melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan 

2. Mengidentifikasi berbagai tindakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas operasional perusahaan. 

3. Menilai ketaatan terhadap peraturan, kebijakan dan tujuan perusahaan serta 

memberikan rekomendasi mengenai tindakan perbaikan atas penyimpangan 

yang ditemukan. 

4. Untuk menilai apakah prestasi manajemen telah sesuai dengan ketentuan, 

kebijaksanaan dan peraturan yang ada dalam perusahaan dan lebih baik 

daripada masa sebelumnya.  

   

2.2.3 Manfaat Audit Operasional 

           Sejalan dengan perkembangan perusahaan, manajemen akan dihadapkan 

berbagai masalah dalam memonitor semua kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa apabila manajemen dapat 

beroperasi dengan baik tentu mereka memerlukan berbagai bentuk peringatan dini 

yang dapat mendeteksi berbagai masalah yang dapat merugikan dan berbagai 

kesempatan untuk pengembangan  dan penyempurnaan. Salah satu cara yang 

digunakan oleh para manajemen tersebut adalah dengan menggunakan audit 

operasional. 

           Menurut Nugroho Widjayanto (1995: 28-29) manfaat yang dapat 

diperoleh dengan adanya audit operasional adalah antara lain sebagai berikut : 

1. Identifikasi tujuan, kebijaksanaan, sasaran dan prosedur 
organisasi yang sebelumnya belum jelas 

2. Identifikasi kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur 
tingkat tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan 
manajemen. 

3. Evaluasi yang independen dan objektif atas suatu kegiatan 
tertentu. 

4. Penetapan apakah organisasi sudah mematuhi prosedur, 
peraturan, kebijaksanaan serta tujuan yang ditetapkan. 

5. Penetapan efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian 
manajemen  

6. Penetapan tingkat keandalan (Reliability) dan kemanfaatan 
(Usefullness) dari berbagai laporan manajemen. 

7. Identifikasi daerah-daerah permasalahan dan mungkin juga 
penyebabnya. 
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8. Identifikasi berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk 
dapat lebih meningkatkan laba, mendorong pendapatan dan 
mengurangi biaya atau hambatan dalam organisasi. 

9. Identifikasi berbagai tindakan alternatif dalam berbagai daerah 
kegiatan. 

 

2.2.4 Jenis-jenis Audit Operasional  

             Ada tiga kategori Audit Operasional menurut Arens dan Loebbecke 

yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf  (2000: 799), yaitu : 

1. Functional audit  

Fungsi merupakan suatu alat penggolongan kegiatan suatu perusahaan , seperti 

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

audit operasional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu 

organisasi. Keunggulan audit fungsional adalah memungkinkan adanya 

spesialisasi oleh auditor. Auditor dapat lebih efisien memakai seluruh waktu 

mereka untuk memeriksa dalam bagian itu. Kekurangan audit fungsional 

adalah tidak dapat dievaluasinya fumgsi yang saling berkaitan di dalam 

organisasi.  

2. Organizational audit  

Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit 

organisasi seperti departermen, cabang atau anak perusahaan. Penekanan 

dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi 

saling berinteraksi  

3. Special assignment 

Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan menejemen. Ada 

banyak variasi dalam audit seperti itu, contohnya mencakup penyelidikan 

kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi dan membuat rekomendasi untuk 

mengurangi biaya produksi suatu barang. 

 

2.2.5 Tahap-tahap Audit Operasional 

          Audit operasional harus dilakukan tahap demi tahap agar dapat tercapai 

tujuannya. Setiap tahap audit dapat dirancang sedemikian rupa sehingga 

memudahkan auditor melaksanakan tugasnya. 
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          Tahap-tahap pelaksanaan audit Operasional menurut Nugroho 

Widjayanto  (1995 : 30) adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan 

2. Tahap Audit mendalam 

3. Tahap Pelaporan Audit 

 
Keterangan dari masing-masing tahap pelaksanaan audit operasional tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap pendahuluan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan aspek-aspek yang 

menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam struktur organisasi, 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dalam hal 

menunjang efektivitas penjualan. 

Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah : 

a. Pengamatan Fisik sekilas 

Pada pengamatan sekilas ini, pemeriksa melakukan observasi langsung 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara visual mengenai 

informasi dan bagian-bagiannya. 

b. Mencari data tertulis 

Pada tahap ini auditor mencari informasi yang ada pada suatu perusahaan 

dan auditor mencari data mengenai struktur organisasi yang disertai 

dengan uraian tugas masing-masing pejabat secara terperinci, penggunaan 

formulir perusahaan, dokumen-dokumen. 

c. Wawancara dengan manajemen 

Pemeriksa melakukan wawancara dengan direktorat operasi dengan 

maksud untuk mengidentifikasikan permasalahan. 

d. Analisis data 

Analisis data yang digunakan adalah rasio karena analisis rasio ini adalah 

analisis yang menggunakan angka-angka yang nampak pada laporan 

keuangan / laporan direktorat operasi. 
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2. Tahap mendalam 

Tahap mendalam disebut juga tahap orientasi atau tahap evaluasi terhadap 

temuan-temuan yang didapat selama melakukan pemeriksaan awal dan 

membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan kriteria yang seharusnya. 

Lebih lanjut menurut Nugroho Widjayanto (1995: 67) membagi tahap 

mendalam menjadi kegiatan yaitu : 

a. Studi lapangan, yang meliputi : 

1) Wawancara dengan pegawai inti pada temuan tingkat organisasi. 

2) Mengidentifikasi dan mewawancarai sumber-sumber eksternal yang 

dianggap penting tanpa melanggar rahasia perusahaan. 

3) Observasi aktivitas operasional dan fungsi manajemen. 

4) Penelitian pengendalian internal, arus transaksi, penempatan pegawai, 

peralatan formulir dan laporan. 

5) Pendiskusian dan pengusulan penggunaan kriteria pengukuran 

terhadap pegawai yang sesuai 

b. Analisa, yang meliputi : 

1) Hubungan data yang dikumpul dengan kriteria pengukuran kegiatan. 

2) Penilaian risiko dan ketidakefektifan perusahaan untuk menentukan 

bidang aktivitas yang dapat ditingkatkan. 

3) Diskusi temuan kesempatan perbaikan dengan pegawai yang 

bersangkutan. 

4) Pengembangan alternatif dan saran-saran 

Bila auditor telah mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyimpangan, 

auditor kemudian mempertimbangkan tindakan yang harus diambil untuk 

mengendalikan kemungkinan-kemungkinan berlakunya situasi yang 

bersangkutan. Tindakan ini dilakukan dengan membuat rekomendasi. Jadi 

rekomendasi merupakan pendapat auditor yang telah dipertimbangkan dengan 

situasi tertentu, mencerminkan penilaian dan pengetahuan auditor tentang 

pokok persoalan dalam arti apa yang harus dilaksanakan.  
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Rekomendasi yang konstruktif berguna untuk mendorong perbaikan dalam 

menangani program kegiatan. Oleh karena itu, rekomendasi hendaknya 

disajikan dengan jelas apa yang diperbaiki, langkah-langkah yang harus 

ditempuh dan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan perbaikan. 

Hendaknya rekomendasi dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diketahui 

pokok permasalahan, efek negatif yang timbul dan yang akan timbul serta 

keuntungan praktis yang akan diperoleh bila rekomendasi dilaksanakan. 

Dasar pertimbangan dalam menyusun rekomendasi adalah biaya untuk 

melaksanakannya  dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh atau 

lebih baik jika dapat menyertakan informasi biaya yang menunjukkan bahwa 

rekomendasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Tahap Pelaporan 

Setelah tahap pemeriksaan selesai, pemeriksa dapat menyusun dan 

menerbitkan laporan pemeriksaan. Isi dari laporan pemeriksaan harus jelas, 

singkat dan juga lengkap. Karena tujuan dari dilaksanakan kegiatan audit 

operasional adalah membantu manajemen atau pimpinan mencari data guna 

memperbaiki jalannya operasi perusahaan. 

Secara garis besar, ciri-ciri dasar atas laporan yang efektif, yaitu : 

a. Faktual 

Laporan secara keseluruhan harus berdasarkan fakta dengan bukti yang 

kuat sehingga hasil audit dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 

b. Jelas 

Auditor harus menyadari ketika menulis dan menyampaikan laporan 

dengan efektif dan jelas. Hal-hal yang menyebabkan laporan tidak jelas 

adalah : 

- Audit tidak memahami pokok masalah yang dilaporkan 

- Laporan ditulis dengan gaya bahasa yang membosankan 

- Struktur laporan yang kurang bagus 

- Penggunaan istilah teknis dan khusus yang kurang lazim 

- Temuan yang dilaporkan tanpa mengurangi latar belakang 

- Uraian panjang lebar dan sulit untuk dipahami 
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c. Ringkas 

Tidak berarti pendek tetapi membuang yang tidak berguna, tidak relevan 

dan berlebihan. Hal ini disebabkan mungkin suatu pokok permasalahan 

yang memerlukan uraian yang luas. 

d. Lengkap 

Laporan harus mendukung informasi yang cukup berguna untuk 

mendukung diperolehnya informasi dalam pengambilan keputusan. 

e. Berarti Penting 

Laporan memuat hal penting yang ada di pihak laporan. 

f. Tepat Waktu 

Hasil laporan audit harus tepat waktu untuk laporan pengambilan 

keputusan oleh pihak manajemen. 

g. Meyakinkan 

Dijabarkan secara logis dari fakta yang dikemukakan sehingga dapat 

meyakinkan pihak penerima.  

h. Objektif 

Setiap laporan menyajikan temuan objektif tanpa prasangka sehingga 

memberikan prospektif yang tepat. 

i. Konstruktif 

Untuk membangkitkan reaksi manajer dengan temuan dan rekomendasi 

yang diajukan sejalan dengan tujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan objek yang diaudit. 

j. Menguraikan pendapat atau pandangan pejabat yang berwenang pada 

temuan, kesimpulan dan rekomendasi auditor. 

     

2.2.6 Pelaporan Audit Operasional 

 Setelah tahap pemeriksaan mendalam audit bertanggung jawab untuk 

melaporkan temuan hasil auditnya. Penyampaian laporan harus bersifat objektif, 

jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu sehingga manajemen dapat 

menggunakan hasil audit sebagai alat Bantu untuk menerapkan tindakan yang 

lebih efisien dan efektif. Laporan audit operasional pada umumnya berisi tentang 
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rekomendasi-rekomendasi audit dan temuan-temuan yang ditujukan hanya untuk 

pihak manajemen dan unit yang diperiksa. 

              Dalam penyusunan laporan antara lain tercakup kegiatan sebagai berikut : 

1. Pengorganisasian dan pengkonsepan laporan yang meliputi pengutaraan 

temuan, rekomendasi dan manfaat. 

2. Pengembangan rencana implementasi dan table waktu rekomendasi bilamana 

selesai 

3. Pendiskusian konsep laporan dengan para pejabat dan manajer yang sesuai 

dari organisasi yang diteliti dan apabila berbeda dengan pihak yang 

memberikan tugas. 

4. Pengajuan laporan. 

 
 Dengan demikian pihak perusahaan dapat mempertimbangkan dengan 

mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Dalam laporan hasil audit, 

auditor harus mengarahkan pelatihan pada penyampaian temuan-temuan yang 

penting dan tindakan perbaikan yang diperlukan  untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas perusahaan. 

 

2.3 Penyimpanan 

2.3.1 Pengertian Penyimpanan 

            Dalam perusahaan industri bahan baku merupakan salah satu dari harta 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu prosedur penyimpanan yang 

baik terhadap bahan baku sangat diperlukan agar dapat merencanakan dan 

mengendalikan bahan baku dengan tepat untuk kemudian digunakan dalam proses 

produksi. 

            Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990; 841) 

pengertian penyimpanan itu sendiri adalah suatu aktivitas pemasaran yang 

bersangkutan dengan penahanan dan penyimpanan produk sejak dihasilkan 

sampai waktu dijual. 
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2.3.2 Metode Penyimpanan Barang  

Menurut Komaruddin  (1994; 823) metode penyimpanan suatu barang itu 

sendiri terbagi menjadi empat, yaitu : 

1. Menurut klasifikasi barang 

Barang yang disimpan berdasarkan jenis yang disesuaikan dengan rencana 

penggolongan 

2. Menurut Kemudahan 

Barang yang disimpan berdasarkan mudah dan lancarnya pengambilan barang 

yang kerap kali digunakan ditempat yang lebih dekat kepada tempat 

pengambilan atau tempat pemrosesan daripada barang yang jarang digunakan. 

3. Penyimpanan dengan sistem dua peti 

Terdiri dari tempat untuk barang masuk dan barang untuk keluar 

4. Tempat penyimpanan mengambang 

Barang yang disimpan ditempat dan diruang yang kosong 

                           

2.4 Persediaan 

             Setiap perusahaan industri selalu mengadaka persediaan. Tanpa adanya 

persediaan perusahaan dihadapkan pada risiko bahwa perusahaannya pada suatu 

waktu tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. 

 

2.4.1 Pengertian Persediaan 

          Persediaan merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang sangat penting 

bagi perusahaan untuk menunjang kelancaran kegiatan usahanya, baik perusahaan 

dagang maupun perusahaan industri. Pada banyak perusahaan, persediaan 

merupakan unsur aktiva lancar yang terbesar. 

           Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, 

misalnya barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali. 

Persediaan juga mencakupi barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam 

penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan dan termasuk bahan serta 

pelengkap yang akan digunakan dalam proses perusahaan. 
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           Mengingat pentingnya pemahaman mengenai persediaan tersebut, terdapat 

banyak definisi dan versi untuk menjelaskan istilah persediaan, baik yang 

dikemukakan oleh para ahli maupun pengertian yang tertera dalam Standar 

Akuntansi keuangan (SAK). 

          Pengertian persediaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004: 14.1), 

persediaan adalah aktiva : 

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 
2. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan 
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa 
 

Sedangkan persediaan itu sendiri meliputi : 

1. Barang yang dibeli untuk dijual kembali (barang dagangan) 

2. Barang jadi yang telah diproduksi 

3. Barang dalam penyesuaian yang sedang diproduksi 

4. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. 

          Persediaan yang dimiliki perusahaan akan sangat tergantung pada jenis 

perusahaan itu sendiri, apakah merupakan perusahaan dagang, industri atau 

perusahaan jasa atau keuangan. 

          Menurut Warren, Reeve dan Fees dialihbahasakan oleh Farahmita, dkk 

(2005: 440) mendefinisikan persediaan digunakan untuk mengindikasikan : 

1. Barang dagangan yang disimpan untuk kemudian dijual dalam 
operasi bisnis perusahaan 

2. Bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan 
untuk tujuan itu. 

 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah aktiva 

dari suatu perusahaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 

serta barang yang masih dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan yang 

digunakan dalam proses produksi. 

 Dengan adanya persediaan, proses pengolahan bahan baku bersama bahan-

bagan pembantu melalui tahap tahap proses produksi tertentu sampai mencapai 

barang jadi yang siap untuk dijual, tidak mengalami hambatan  yang berarti dan 

keuntungan yang diharapkan akan tercapai serta kesinambungan usaha terjamin. 
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 Bahan baku merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas 

produksi, karena kekurangan bahan baku akan berakibat terhambatnya kelancaran 

proses produksi. Jadi bahan baku harus selalu tersedia pada waktu dibutuhkan, 

dalam jumlah yang cukup, tempat yang tepat serta dengan harga yang wajar. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Persediaan 

 Menurut Soemarso (2004:270) dalam perusahaan pabrikasi terdapat tiga 

jenis perbedaan dari persediaan, yaitu : 

1. Bahan Baku (Raw Material) 

Bahan baku adalah barang-barang yang diperoleh dalam keadaan harus 

dikembangkan yang akan menjadi bagian utama dari barang jadi. Bahan baku 

adalah barang-barang yang dibeli untuk digunakan dalam pembuatan barang 

atau yang digunakan dalam proses produksi 

2. Persediaan dalam Proses  (Work in Process) 

Persediaan dalam proses adalah bahan baku dan biaya-biaya pabrik lainnya 

yang telah terjadi untuk memproduksi barang yang belum selesai dan 

merupakan bagian dari barang jadi yang sebagian unit yang diselesaikan 

dalam produksi. 

3. Barang Jadi (Finished Goods) 

Barang jadi adalah barang yang sudah selesai diproses atau diolah oleh pabrik 

dan barang ini telah siap untuk dijual. Biaya yang tercakup didalamnya 

meliputi seluruh biaya pabrik 

 

2.4.3 Sistem Pencatatan dan Metode Penilaian Persediaan 

2.4.3.1 Sistem Pencatatan Persediaan 

             Mengenai sistem pencatatan persediaan dalam akuntansi menurut 

Abdullah Shahab (1998: 370) terdapat dua sistem, yaitu : 

1. Sistem Persediaan Periodik 

Sistem ini digunakan setiap terjadi penjualan, hanya dari penjualan itu yang 

dicatat. Pada saat penjualan tersebut tidak dibuat ayat jurnal untuk mencatat 

harga pokok barang yang dijual. Akibatnya harus diadakan perhitungan fisik 
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untuk menentukan harga pokok persediaan pada akhir periode. Umumnya 

perhitungan fisik persediaan secara lengkap hanya mungkin diadakan pada 

tahun fiskal. 

2. Sistem Persediaan Perpetual 

Dalam sistem persediaan perpetual ini berarti mutasi persediaan dilakukan 

secara kontinyu dan karena itu tidak disediakan perkiraan pembelian dan 

perkiraan retur pembelian. Setiap pembelian langsung dicatat keperkiraan 

persediaan. Perkiraan persediaan dalam sistem ini digunakan untuk mencatat 

persediaan yang terdapat pada awal periode. Kebenaran pencatatan persediaan 

dengan sistem perpetual perlu diuji juga dengan perhitungan fisik setiap jenis 

barang setidaknya sekali dalam setahun.   

 

2.4.3.2 Metode Penilaian Persediaan 

           Pengendalian persediaan tidak hanya menyangkut persediaan barang saja, 

namun juga menyangkut nilai persediaan barang itu. Penilaian ini terutama 

diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan. 

            Menurut Abdullah Shahab (1998: 375), ada tiga metode yang umumnya 

dipergunakan untuk menilai suatu persediaan, yaitu: 

1. First In-First Out (Fifo) 

Metode ini menentukan harga pokok persediaan didasarkan atas asumsi bahwa 

harga pokok harus dibebankan kepada pndapatan sesuai dengan urutan 

pembelian barang tersebut. Jadi persediaan yang masih ada dianggap berasal 

dari pembelian barang terakhir. Untuk perusahaan yang menjual barang yang 

mudah rusak dan barang-barang yang cepat mengalami perubahan mode dan 

bentuk lebih cenderung untuk menerapkan metode ini karena metode ini 

umumnya sejalan dengan arus fisik dari barang. 

2. Last In-First Out (Lifo) 

Metode ini berdasarkan atas anggapan harga pokok terjadinya ditentukan dan 

dibebankan pada pendapatan. Sehingga barang yang tinggal dianggap terdiri 

dari harga pokok barang yang lalu. Penggunaan metode ini terbatas sekali 

yaitu hanya pada saat barang-barang itu dijual. Akhirnya penggunaan metode 

ini mungkin meningkat walaupun tidak sesuai dengan arus fisik dari barang. 
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3. Weighted Average Method 

Metode ini didasarkan pada anggaran bahwa beban-beban yang dibebankan 

pada pendapatan harus didasarkan atas beban rata-rata serta memperhatikan 

jumlah unit yang diperoleh dari masing-masing harga beli. Harga pokok rata-

rata yang sama dipergunakan juga untuk menghitung harga pokok-barang-

barang yang ada. Rata-rata yang ditimbang ditentukan dengan membagi 

jumlah harga pokok barang yang ada dengan jumlah unit barang yang sama.  

 
            Dari ketiga metode penilaian persediaan tersebut manajemen bebas 

menggunakan metode penilaian yang cocok dengan situasi dan kondisi 

perusahaan, tetapi penilaian persediaan harus dilakukan secara konsisten. 

 

2.5 Persediaan Bahan Baku 

            Dalam perusahaan industri pada umumnya bahan baku merupakan 

persediaan yang harus dikendalikan sebab terkait denga jumlah barang yang akan 

diproduksi. Tujuan bahan baku tersebut adalah untuk memperoleh laba setelah 

melalui proses produksi sedangkan fungsi bahan baku adalah sebagai bahan utama 

yang digunakan dalam proses produksi untuk memperoleh bahan jadi.  

 

2.5.1 Pengertian Bahan Baku 

            Berikut ini pengertian bahan baku menurut Soemarso (2004: 287) yaitu: 

“Bahan Baku adalah bahan-bahan yang dipakai dalam proses 

produksi yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan 

dengan barang jadi yang dihasilkan.” 

 
            Bahan Baku merupakan salah satu dari jenis persediaan yang paling aktif 

dalam operasional perusahaan yang diperoleh secara berkesinambungan, diproses 

menjadi bahan jadi kemudian dijual. Bahan baku memerankan peranan penting 

untuk mencapai laba, sebab bahan baku yang berkualitas dengan didukung proses 

produksi yang tepat akan menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Disamping 

itu bahan baku juga merupakan jenis persediaaan yang digunakan paling besar 

dalam perusahaan industri. 
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2.5.2 Pengertian Persediaan Bahan Baku 

 Karena Bahan baku termasuk kedalam kategori persediaan, berikut ini 

pengertian persediaan bahan baku menurut Harnanto (2002: 222) definisi 

persediaan bahan baku adalah : 

“Persediaan bahan baku adalah untuk menyatakan barang-barang 

yang dibeli atau diperoleh dari sumber-sumber alam yang dimiliki 

dengan tujuan untuk diolah menjadi produk jadi.” 

 
 Dari pengertian di atas, bahan baku dalam kaitannya dengan persediaan 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Merupakan bagian yang terbesar dalam produksi untuk menghasilkan produk 

jadi  

2. Merupakan bagian yang integral (terpadu dalam produk jadi) 

3. Dapat dikenali identitasnya pada produk jadi. 

4. Sifatnya pasif (dapat dibuat dalam berbagai bentuk)  

 
 Dalam perusahaan industri persediaan bahan baku yang diolah dapat 

diperoleh dari pembelian lokal, impor atau pengolahan sendiri, serta bahan baku 

merupakan alat yang sangat vital karena disini terletak langkah pertama dalam 

melakukan proses produksi. 

 

2.6 Tinjauan Audit Operasional atas Penyimpanan Persediaan Bahan Baku  

 Peranan Audit operasional dalam perusahaan sangat diperlukan untuk 

mendapat jaminan efektivitas operasional suatu perusahaan. Begitu juga dalam 

Penyimpanan persediaan bahan baku, untuk dapat menjamin eksistensi dari 

persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan, baik secara fisik maupun nilai-

nilai persediaan bahan baku tersebut.  

 Tujuan pemeriksaan operasional dalam hubungannya dengan persediaan 

bahan baku menurut Nugroho Widjayanto (1995; 274) antara lain adalah : 

1. Menilai tatalaksana pengelolaan bahan baku dan mendeteksi 
berbagai kemungkinan kelemahan didalamnya  

2. Menilai ketaatan para pelaksana pengelolaan bahan baku 
terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku 

3. Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. 
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Sedangkan pengendalian operasional yang merupakan bagian penting dari 

persediaan bahan baku pada dasarnya meliputi aktivitas-aktivitas sebagai         

berikut : 

1. Penetapan tingkat persediaan optimal dan prosedur tinjauan  dan pemeriksaan 

dan penyesuaiannya. 

2. Penetapan tingkat pengendalian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

terbaik. 

3. Perencanaan dan desain sistem pengendalian persediaan. 

 
             Menurut Nugroho Widjayanto (1995: 296) Kondisi yang diperlukan 

untuk menciptakan pengendalian Penyimpanan persediaan bahan baku yang 

efektif adalah: 

a. Adanya penetapan daerah pertanggungjawaban  

b. Adanya fasilitas pergudangan yang memadai 
 

 Jadi untuk dapat dilakukannya pengendalian operasional atas penyimpanan 

persediaan bahan baku yang memadai, baik pengendalian akuntansi maupun 

pengendalian fisik perlu adanya kondisi-kondisi prasyarat sebagai berikut : 

1. Pemisahan fungsi antara bagian-bagian yang terlibat  

Pemisahan fungsi ini melibatkan antara bagian penyimpanan bahan baku dan 

bagian-bagian lain yang terlibat dalam persediaan bahan baku yaitu bagian 

pembelian, bagian penerimaan, bagian pengeluaran, dan bagian-bagian 

lainnya. 

2. Perhitungan fisik persediaan bahan baku secara berkala. 

Perhitungan fisik persediaan merupakan unsur pengendalian perusahaan yang 

cukup penting untuk dilakukan dan hasil dari perhitungan fisik ini akan 

direkonsiliasi dengan catatan atau kartu persediaan bagian persediaan bahan 

baku. 

3. Perlindungan fisik persediaan dari kerusakan dan risiko kecurangan. 

Adanya Perlindungan fisik atas persediaan bahan baku dari risiko terhadap 

kerusakan dan kecurangan yang berupa pencurian dengan menyimpan 
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persediaan bahan baku pada tempat yang aman sesuai dengan karakteristik 

persediaan tersebut. 

4. Prosedur penyimpanan bahan baku serta dokumen dan catatan yang memadai. 

Adanya ketetapan yang jelas atas prosedur dalam penyimpanan persediaan 

bahan baku serta penyelenggaraan kartu-kartu, formulir serta dokumen dan 

catatan yang dibutuhkan  

5. Pemeriksaan intern oleh pihak yang independen. 

Pemeriksaan intern dilakukan oleh pihak yang independen yang mendapat 

penugasan khusus, pemeriksaaan ini sekaligus untuk menilai keefektifan 

pengendalian intern penyimpanan persediaan bahan baku yang dilakukan 

perusahaan.   

 
 Dengan demikian, tinjauan audit operasioanal dalam penyimpanan 

persediaan bahan baku, meliputi audit operasional dan penilaian dalam seluruh 

aspek pengendalian internal persediaan bahan baku. Dengan adanya bagian audit 

operasional dalam perusahaan, dapat membantu manajemen untuk mencapai 

pengendalian internal terhadap penyimpanan persediaan bahan baku dengan lebih 

efektif juga dalam hal pengelolaan serta penanganannya.    

 


