
  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1  Auditing 

2.1.1  Pengertian Audit 

 Audit merupakan salah satu dari pekerjaan profesi akuntan publik, jasa-

jasa profesional lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan. Kegiatan 

jasa audit diperlukan karena ia merupakan suatu alat untuk mengatasi masalah 

laporan keuangan yang disusun secara wajar. Untuk mengatasi masalah tersebut 

diperlukan seseorang yang bebas tidak memihak yaitu akuntan publik untuk 

melakukan audit atas informasi keuangan.     

 Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley 

(2005:11) definisi mengenai audit 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.” 

 
 Sedangkan definisi audit berdasarkan The Report of Committee on Basic 

Accounting Concepts of The American Accounting Association (seperti dikutip 

oleh Boynton, Johnson, and Kell, 2001:4) adalah sebagai berikut : 

“Auditing may be defined as a systematic process of objectively obtaining 
and evaluating evidence regarding assertion about economic actions and 
events to ascertain th degree of correspondence between those assertions 
and established criteria and communicating the result to interested users.” 
 
Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya beberapa aspek 

dari audit yaitu : 

1. Audit merupakan suatu proses yang sistematis, artinya audit dilakukan tahap 

demi tahap (step by step) dan memerlukan suatu perencanaan yang cermat 

serta pemilihan teknik audit yang tepat. 

2. Adanya informasi yang dapat diukur (quantifiable information) dan kriteria 

tertentu (established criteria). Informasi yang dapat diukur merupakan 

informasi yang dapat diverifikasi atau diperiksa kebenarannya. Informasi 



  

tersebut merupakan milik suatu kesatuan ekonomi (economic entity) tertentu. 

Dalam audit dilakukan penilaian terhadap tingkat kesesuaian suatu informasi 

atau asersi tertentu dengan kriteria yang ditetapkan. 

3. Adanya bukti audit (evidence) yang merupakan informasi atau keterangan 

yang digunakan oleh auditor untuk menilai tingkat kesesuaian suatu informasi 

atau asersi dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam setiap audit, auditor harus 

mengumpulkan audit yang cukup dan kompeten, dan mengevaluasi bukti 

tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 

4. Audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kualifikasi yang 

diperlukan untuk melakukan audit. Seorang auditor harus kompeten dan 

independent terhadap suatu fungsi atau satuan usaha yang diperiksanya. 

Kompetensi dan independensi ini diperlukan agar pemeriksaan dapat 

dilakukan secara objektif sesuai dengan tujuan audit itu sendiri. 

5. Adanya pelaporan atau pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang 

berkepentingan. Bentuk hasil laporan audit berbeda-beda, tergantung kepada 

jenis pemeriksaan yang dilakukan. Pada umumnya laporan akan memberikan 

informasi kepada para pemakai laporan mengenai tingkat kesesuaian 

informasi atau asersi yang diaudit dengan kriteria yang ditetapkan.   

Dari keterangan di atas, dapat kita lihat bahwa tujuan audit secara umum 

adalah untuk menilai informasi atau kondisi yang diaudit telah sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Audit dapat dilakukan dalam rangka pengendalian 

suatu kegiatan atau operasi yang dilaksanakan oleh satuan usaha tertentu. Oleh 

sebab itu, audit merupakan bagian dari fungsi pengendalian. 

 

2.1.2  Jenis-jenis Audit 

 Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley 

(2005:13), ada tiga jenis audit, yaitu sebagai berikut : 

1. Audit Operasional (Operational Audits) 

2. Audit Ketaatan (Compliance Audits) 

3. Audit Keuangan (Financial Audits) 



  

Audit operasional (operational audits) adalah penelaahan terhadap 

prosedur dan metode operasi perusahaan dengan tujuan untuk menilai efisiensi 

dan efektivitasnya. Pada akhir pemeriksaan ini, akan diajukan saran dan 

rekomendasi kepada pimpinan atau manajemen perusahaan dari pihak perusahaan 

untuk memperbaiki jalannya operasional dalam perusahaan tersebut. Tinjauan 

yang dilakukan tidak terbatas pada masalah akuntansi atau keuangan saja, 

melainkan dapat juga merupakan evaluasi sumber daya perusahaan, fungsi 

pemasaran perusahaan, dan bidang lain yang menjadi keahlian pemeriksa.   

Audit ketaatan (compliance audits) adalah pemeriksaan yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menentukan apakah perusahaan yang diperiksa telah menaati 

prosedur dan peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. 

Audit keuangan (financial audits) adalah pemeriksaan yang dilakukan atas 

laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan telah disiapkan dengan wajar 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Biasanya kriteria yang digunakan adalah 

standar akuntansi keuangan (SAK). Hasil pemeriksaan berupa laporan 

pemeriksaan yang berisi opini pemeriksa mengenai tingkat kewajaran laporan 

keuangan. Asumsi yang mendasari pemeriksa ini adalah laporan keuangan yang 

digunakan oleh kelompok yang berbeda dengan tujuan yang berbeda, sehingga 

akan lebih efisien jika hanya satu auditor yang melaksanakan pemeriksaan dan 

memberikan kesimpulan yang dapat dijadikan dasar bagi semua pengguna. 

Sedangkan menurut Nugroho Widjayanto (1985:8), ada tiga jenis audit, 

yaitu : 

1. Audit keuangan (financial audits)  

 Adalah pemeriksaan yang dilakukan atas laporan keuangan perusahaan 

dengan tujuan untuk menetapkan kewajaran penyajian laporan keuangan 

tersebut. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh para akuntan publik atau 

akuntan pemerintah yang berada diluar perusahaan (pemeriksa ekstern). 

Pemeriksa keuangan pada mulanya dibutuhkan karena adanya pemisahaan 

kepentingan antar pemilik dan pimpinan atau pengelola perusahaan untuk 

mengetahui apakah manajemen yang telah diberi wewenang mengelola 



  

sumber daya perusahaan telah benar-benar melaporkan kondisi keuangan dan 

hasil kegiatan dengan seksama dan wajar. 

2.   Audit operasional (operational audits) 

 Adalah pemeriksaan yang ditujukan untuk memeriksa keekonomisan, efisiensi 

dan efektivitas kegiatan, serta untuk menilai apakah cara-cara pengelolaan 

yang diterapkan dalam kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik. Ruang 

lingkup penugasannya lebih luas daripada pemeriksaan keuangan, karena 

tekanan pemeriksa juga mencakup masalah diluar keuangan. 

3.   Audit sosial (social audits) 

 Adalah pemeriksaan yang tumbuh dari adanya rasa ketidakpuasan masyarakat 

akibat dari semakin berkembangnya jangkauan kegiatan perusahaan, sehingga 

sering terjadi persinggungan antara nilai-nilai lingkunagan masyarakat dengan 

kepentingan perusahaan. Pemeriksaan ini diarahkan pada masalah tersebut, 

yaitu dengan melakukan penilaian apakah suatu organisasi telah menunaikan 

tanggung jawab sosialnya. 

  

2.2  Audit Operasional 

2.2.1  Pengertian Audit Operasional 

 Dengan semakin meningkatnya kebutuhan informasi yang dapat 

membantu operasional di tiap-tiap perusahaan, maka peranan audit telah berubah, 

dimana audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit laporan keuangan 

ataupun ketaatan pada peraturan yang berlaku, tetapi juga diperluas pada masalah 

operasional. 

 Menurut Phyrr dalam bukunya yang berjudul “Operational Auditing: A 

Run for Day Light” yang dialih bahasakan oleh Nugroho Widjayanto (1985,16) 

definisi audit operasional adalah sebagai berikut : 

 “Audit operasional adalah suatu tinjauan dan penelitian efisiensi dan 
efektivitas suatu kegiatan atau prosedur-prosedur kegiatan. Audit ini 
dilaksanakan dengan disertai tanggung jawab untuk mengungkapkan dan 
memberi informasi kepada manajemen mengenai berbagai masalah 
operasi, meskipun tujuan utama yang sebenarnya adalah membantu 
manajemen untuk dapat memecahkan berbagai masalah dengan cara 
merekomendasikan berbagai tindakan yang diperlukan.” 



  

Berdasarkan publikasi IIA  (Institut of Internal Auditor) yang dialih 

bahasakan oleh Amin Widjaja Tunggal (1992,4) definisi audit operasional 

adalah sebagai berikut : 

 “Audit operasional adalah suatu proses yang sistematis dari penilaian 
efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasi suatu organisasi yang di 
bawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada yang tepat hasil 
dan penelitian beserta rekomendasi untuk perbaikan.” 

 
Sedangkan menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. 

Beasley (2005:13), definisi audit operasional adalah : 

“An operational audit is a review of any part of an organizations 
operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency 
and effectiveness. At the completions of an operational audit, management 
normally expects recommendations for improving operations.”  
 

 Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa audit operasional adalah sebagai berikut : 

1. Merupakan suatu proses penelaahan yang sistematis atas aktivitas, metode, 

dan juga prosedur pengelolaan yang dijalankan oleh suatu organisasi. 

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

pengelolaan yang dijalankan oleh organisasi. 

3. Dilaksanakan oleh seseorang yang independen. 

4. Dilaporkan hasil evaluasinya kepada pihak yang berwenang dan membeikan 

rekomendasi yang berguna bagi usaha peningkatan dan perbaikan pihak 

manajemen. 

 

2.2.2  Tujuan Audit Operasional 

 Menurut Rob Reider (1999:13), tujuan dari audit operasional adalah 

sebagai berikut : 

1. Menilai kinerja (Asses Performance) 

 Dilakukan dengan membandingkan bagaimana pelaksanaan aktivitas suatu 

organisasi dengan kriteria yang ada, misalnya tujuan yang telah ditetapkan 

manajemen. 



  

2. Mengidentifikasikan kesempatan untuk perbaikan (Identify Opportunities to 

Improvement) 

 Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas diharapkan dapat menciptakan 

perbaikan kegiatan operasional perusahaan. 

3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut (Develop 

Recommendation for Improvement or Further Action) 

 Hasil akhir dari audit operasional adalah laporan pemeriksaan yang salah 

satunya berisi tentang rekomendasi atas saran kepada pihak manajemen 

apakah tindakan koreksi atau tindak lanjut yang akan diambil. 

 Audit operasional juga biasanya dilakukan untuk beberapa tujuan di 

bawah ini, yaitu : 

1. Penilaian atas pengendalian (Appraisal of Control) 

2. Penilaian atas pelaksanaan (Appraisal of Performance) 

3. Memberi bantuan kepada manajemen (Assistance to Management) 

Penilaian atas pengendalian (appraisal of control) berhubungan dengan 

pengendalian administratif pada seluruh bagian perusahaan, yang bertujuan untuk 

menentukan pengendalian yang memadai dan terbukti efektif dalam mencapai 

tujuan organisasi yang telah digariskan perusahaan. 

Penilaian atas pelaksanaan (appraisal of performance) merupakan suatu 

kegiatan mengumpulkan informasi kuantitatif untuk melakukan pelaksanaan 

aktivitas perusahaan agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Informasi 

tersebut akan dapat memberikan masukan bagi pihak manajemen untuk 

mempertimbangkan perlu tidaknya perubahan dalam perencanaan dan perbaikan 

pengendalian. 

Memberikan bantuan kepada manajemen (assistance to management) 

merupakan suatu kegiatan membantu manajemen dalam memecahkan masalah 

yang ada dan agar dapat melaksanakan operasionalnya dengan lebih efektif dan 

efisien serta memberikan rekomendasi pada manajemen untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan dari audit operasional 

adalah melakukan penelitian atas efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan 



  

serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen bila 

diperlukan serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau 

kelemahan di masa yang akan datang. 

 

2.2.3  Manfaat Audit Operasional 

 Audit operasional adalah suatu pengujian menyeluruh dengan tujuan 

menilai organisasi, kegiatan, dan teknik-teknik manajemen. Kegiatan ini dapat 

dianggap sebagai bentuk kritik yang membangun. Audit operasional mencoba 

untuk menetapkan sampai sejauh mana tujuan perusahaan dapat dicapai. 

 Menurut Nugroho Widjayanto (1990,22-23) manfaat dari pelaksanaan 

audit operasional adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi tujuan, kebijaksanaan, sasaran, dan prosedur organisasi yang 

sebelumnya tidak jelas. 

2. Identifikasi kriteria yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkat 

tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan manajemen. 

3. Adanya evaluasi yang independen atas suatu kegiatan. 

4. Membantu keyakinan organisasi untuk mematuhi segala prosedur, peraturan, 

kebijakan, serta tujuan yang telah ditetapkan. 

5. Membantu meyakinkan terciptanya efisiensi dan efektivitas pada suatu sistem 

pengendalian manajemen. 

6. Menetapkan tingkat keandalan (reliability) serta manfaat (usefulness) dari 

berbagai laporan manajemen. 

7. Membantu mengidentifikasikan bidang-bidang yang memiliki masalah-

masalah serta faktor-faktor penyebabnya. 

8. Mengidentifikasikan berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan laba. 

9. Mengidentifikasikan berbagai tindakan alternatif yang dapat juga 

dilaksanakan dalam kegiatan organisasi. 

Menurut Cashin (1988,51-54) manfaat dari audit operasional terletak 

dalam kegunaannya untuk : 

1. Mengurangi biaya. 



  

2. Menambah pendapatan. 

3. Menciptakan kebijaksanaan untuk mengetahui kekosongan yang mempunyai 

pengaruh buruk bagi perusahaan. 

4. Merubah kebijaksanaan yang memerlukan perubahan, karena kebijaksanaan 

itu tidak memenuhi lagi kebutuhan perusahaan secara efisien. 

5. Meninjau kembali tujuan unit perusahaan, apabila tujuan unit perusahaan itu 

tidak sesuai lagi dengan tujuan jangka panjang perusahaan secara keseluruhan. 

 

2.2.4  Jenis-jenis Pendekatan Audit Operasional 

 Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2005:768) 

menggolongkan jenis-jenis pendekatan audit operasional menjadi tiga, yaitu : 

1. Pendekatan audit operasional (functional audits) 

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap satu atau lebih fungsi dalam organisasi, 

seperti : fungsi produksi, personalia, akuntansi, dan lain-lain. Keuntungan 

pemeriksaan ini bagi pemeriksa adalah dapat mengembangkan keahliannya 

(spesialisasi) akan bidang yang diperiksa, sehingga akan terjadi efisiensi 

waktu dalam pemeriksaan. Namun kerugiannya adalah tidak dievaluasinya 

fungsi-fungsi yang saling berhubungan karena pemeriksaan suatu fungsi 

terpisah dari pemeriksaan fungsi lainnya. 

2. Pendekatan audit organisasional (organizational audits) 

Pemeriksaan yang berkaitan dengan unit organisasi secara keseluruhan, 

seperti: departemen, anak perusahaan atau cabang. Pemeriksaan ini 

menekankan pada bagaimana fungsi-fungsi dalam organisasi berinteraksi 

dengan efisien dan efektif. Rencana organisasi dan metode untuk 

mengkoordinasi aktivitas adalah penting untuk jenis pemeriksaan ini.  

3. Pendekatan audit penugasan khusus (special assignment) 

Pemeriksaan yang timbul karena adanya permintaan dari pihak manajemen. 

Jenisnya bermacam-macam, seperti : menentukan penyebab tidak efektifnya 

sistem pemrosesan data elektronik (EDP atau Electronic Data Processing), 

investigasi kecurigaan terjadinya kecurangan (fraud) dan membuat 

rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu produk.    



  

2.2.5  Tahap-tahap Audit Operasional 

 Dalam melakukan audit operasional, seorang auditor memerlukan suatu 

kerangka kerja yang dapat menjadi pedoman kerjanya. Tanpa adanya kerangka 

kerja yang tersusun dengan baik, auditor akan menghadapi kesulitan dalam 

melaksanakan audit mengingat bahwa kegiatan dan struktur perusahaan dewasa 

ini semakin kompleks. Oleh karena itu, suatu rangka kerja harus diiringi suatu  

program audit yang terperinci sehingga dapat menjadi dasar kerja audit 

operasional yang baik. 

 Tahap-tahap audit operasional menurut Rob Reider (1999:20) adalah : 

1. Tahap perencanaan (Planning) 

 Pada tahap ini, pemeriksa memperoleh informasi umum tentang segala sesuatu 

atas aktivitas yang diperiksa, sifat umum atas aktivitas tersebut, dan informasi 

umum lainnya untuk membantu merencanakan bagian pertama dalam 

pemeriksaan. 

2. Tahap program kerja (Work Program) 

 Pemeriksa mempersiapkan program kerja audit operasional untuk 

pemeriksaan pendahuluan atas aktivitas yang telah dipilih dalam tahap 

perencanaan sebelumnya. Program kerja yang baik adalah penting bagi audit 

operasional agar dapat berjalan secara efisien dan efektif. 

3. Tahap kerja lapangan (Field Work) 

 Pemeriksa menganalisa operasional untuk menentukan keefektifan manajemen 

dan pengendaliannya yang dapat terlihat dari operasional aktualnya, terutama 

pada area yang sulit dikontrol dan mempunyai kelemahan. Tujuan dari tahap 

ini adalah untuk menentukan situasi mana yang membutuhkan perbaikan dan 

apa yang harus dilakukan pada situasi tersebut. 

4. Tahap pengembangan temuan dan saran (Development of Findings and 

Recommendation) 

 Berdasarkan area-area penting yang sudah diidentifikasi pada tahap kerja 

lapangan, temuan tersebut dikembangkan menurut hal-hal di bawah ini : 

a. Kondisi : Apakah yang telah ditemukan oleh pemeriksa ? 

b. Kriteria : Apakah yang harus dilakukan ? 



  

c. Akibat : Apakah dampak yang akan timbul dari adanya operasional 

tersebut ? 

d. Sebab : Mengapa hal tersebut dapat terjadi ? 

e. Saran : Apakah yang diperlukan  untuk memperbaiki situasi tersebut ? 

5. Tahap pelaporan (Reporting) 

 Pemeriksa mempersiapkan laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan. 

Tujuan dari laporan tersebut adalah untuk pertanggungjawaban atas temuan-

temuan yang didapat. Pada kenyataannya, mayoritas temuan tidak semuanya 

untuk melengkapi laporan formal tersebut. Laporan keuangan tersebut 

menjadi ringkasan atas hasil dari audit operasional    

 Menurut Arens dan Loebbecke (2000,804) audit operasional dapat dibagi 

menjadi tiga tahapan, yaitu : 

1. Planning 

2. Evidence accumulation and evolution 

3. Reporting and follow up 

Menurut Nugroho Widjayanto (1985,29-62) audit operasional dapat 

dibagi dalam dua tahapan sebagai berikut : 

I.  Tahapan pendahuluan 

Tahap ini memungkinkan untuk dapat terselenggaranya perencanaan dan 

pelaksanaan pekerjaan audit secara teratur, karena tahapan pendahuluan 

merupakan pedoman yang efektif dalam memanfaatkan sumber-sumber daya 

audit yang langka untuk mencapai hasil yang terbaik. 

Dalam audit yang berhubungan dengan masalah keekonomisan dan 

efisiensi, kegiatan survey pendahuluan diarahkan pada masalah penentuan daerah 

mana yang kiranya dapat menghemat waktu, uang, dan berbagai sumber berharga 

lainnya. Dalam audit yang berhubungan dengan masalah keefektifan hasil 

program, survey pendahuluan dapat pula diarahkan pada masalah 

pengidentifikasian sasaran program dan penetapan informasi yang diperlukan 

untuk evaluasi hasil-hasil itu memang sudah tersedia. 

Tahapan pendahuluan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang terdiri 

dari : 



  

a. Pengamatan fisik sekilas, auditor perlu melakukan pengamatan langsung 

untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan dan bagian-bagiannya 

juga perlu untuk mewawancarai masing-masing pimpinan yang bertanggung 

jawab atas suatu fasilitas fisik. Dalam kegiatan ini biasanya digunakan 

kuesioner yeng tersusun menurut tekanan permasalahan tertentu sebagai alat 

bantu dalam melakukan audit operasional. Kuesioner tersebut sebenarnya 

tidak dibawa selama pengamatan fisik, tetapi alangkah baiknya jika disimpan 

dalam ingatan saja. Auditor harus menggunakan kuesioner ini sebagai 

pedoman, tetapi tidak sebagai satu-satunya sumber informasi yang digunakan 

dalam pengamatan. 

b. Mencari data tertulis, tujuan dari audit operasional adalah agar suatu 

perusahaan menetapkan dan menerapkan praktek manajemen yang konsisten. 

Untuk itu diperlukan suatu dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

banding dengan data antara departemen. 

c. Wawancara dengan personil manajemen, alasan untuk dilakukan 

wawancara tersebut adalah agar auditor dapat memahami apa yang mereka 

rasakan dan bagaimana pandangan mereka terhadap suatu permasalahan 

tertentu. Auditor dapat memperoleh informasi terbaik apabila para manajer 

dan pihak yang berwenang lainnya diwawancarai dengan pertanyaan-

pertanyaan yang jitu di dalam melakukan suatu identifikasi terhadap 

permasalahannya. 

d. Kegiatan analisis keuangan, merupakan langkah pertama dalam tahap 

analisa laporan keuangan dan laporan manajemen internal lainnya. Auditor 

harus menghitung rasio-rasio tradisional kemudian dibandingkan dengan rasio 

dari perusahaan lain yang sejenis yang dianggap beroperasi dengan efisien. 

Rasio keuangan sebaiknya dihitung untuk beberapa periode sehingga dapat 

dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Selain itu perlu juga dilakukan 

peninjauan terhadap anggaran dan laporan selisih (variance). Dari rasio-rasio 

dan analisa laporan keuangan ini dapat diterapkan di berbagai departemen 

yang memerlukan audit lebih mendalam. Hal lainnya yang perlu dilakukan 

dalam kegiatan ini adalah menyertakan dokumen-dokumen internal yang telah 



  

berhasil dikumpulkan selama tahap pengumpulan data, meninjau pengendalian 

internal, dan arus data transaksi yang bergerak dalam sistem akuntansi, serta 

menaksir resiko dan ketidakefisienan bisnis untuk dapat menetapkan daerah 

dan aktivitas yang dapat diperbaiki. 

Dengan dilakukannya survey pendahuluan ini, auditor akan memiliki 

pengetahuan yang cukup dalam mengidentifikasikan berbagai bidang dan 

peristiwa yang penting, dan juga berguna untuk menentukan hal-hal apa dan 

dimana yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah selesainya survey 

pendahuluan, informasi yang dikumpulkan dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu rencana sitematis atas audit mendalam. Rencana sistematis ini 

disebut sebagai program audit. 

Sebelum dilaksanakan tahap selanjutnya, yaitu tahap mendalam. Auditor 

perlu untuk menyusun memorandum survey yang digunakan untuk kepentingan 

sendiri. Penyusunan memorandum survey tersebut dimaksudkan untuk membantu 

auditor dalam mengorganisir temuan-temuan dan juga cara pemikirannya. Semua 

kegiatan yang telah dilakukan dalam tahap pendahuluan tentunya tidak akan 

bermanfaat jika dalam auditor tidak dapat mengorganisir secara sistematis. 

II.  Tahap audit mendalam 

Kegiatan yang tercakup dalam tahapan audit mendalam ini adalah :  

1. Studi lapangan, yang meliputi : 

a. Wawancara dengan pegawai inti pada semua tingkat organisasi. 

b. Identifikasi dan wawancara terhadap sumber-sumber eksternal yang 

dianggap penting tanpa melanggar kerahasiaan penugasan. 

c. Observasi dalam aktivitas operasional dan fungsi-fungsi manajemen 

(perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian). 

d. Penelitian pengendalian internal. 

e. Penelitian arus transaksi. 

f. Penelitian penempatan pegawai, peralatan, formulir, dan laporan. 

g. Penelitian aspek-aspek ini aktivitas fungsional seperti : pembelian, 

kepegawaian, pengolahan data elektornik, dan sebagainya dengan 



  

menggunakan kuesioner yang disusun secara khusus atau standar sesuai 

dengan keperluan. 

h. Pendiskusian dan pengusulan penggunaan kriteria pengukuran dan 

pegawai yang sesuai. 

2. Analisis, yang meliputi : 

a. Penghubungan data yang dapat dikumpulkan dengan kriteria pengukuran 

dengan cara menggunakan pegawai yang sesuai. 

b. Penilaian resiko dan inefisiensi perusahaan untuk menentukan bidang dan 

aktivitas yang dapat ditingkatkan, pendokumentasian temuan, dan manfaat 

potensial. 

c. Penegasan kembali kinerja pengukuran dengan pegawai yang saling 

bersangkutan. 

d. Pendiskusian temuan dan kesempatan perbaikan dengan pegawai yang 

saling bersangkutan. 

e. Pengembangan alternatif, rekomendasi, dan saran-saran untuk melakukan 

studi lebih lanjut tentang kesempatan perbaikan pokok. 

 

2.2.6  Teknik-teknik Audit Operasional 

 Ada beberapa macam teknik dalam audit operasional diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengamatan, yaitu melakukan peninjauan atas suatu objek secara hati-hati 

dan juga ilmiah. Pengamatan ini biasanya dilakukan pada tahap pendahuluan 

audit seperti pengamatan fisik. 

2. Wawancara, yaitu upaya mendapatkan informasi secara lisan. Namun dalam 

arti yang luas wawancara dapat juga dilaksanakan secara tertulis, yaitu dengan 

memberikan semacam kuesioner kepada pihak yang diwawancarai. 

3. Analisis, analisis dalm pengertian audit berarti menguraikan informasi ke 

dalam beberapa aplikasi sehingga dapat diketahui berbagai aplikasi mana yang 

penting, yang terjadi berulang kali, yang kecil atau kepentingan lainnya. 

4. Verifikasi,  merupakan usaha pembuktian kebenaran, kecermatan, keaslian, 

dan juga keabsahan dari suatu masalah. Hal ini dilakukan untuk mengukuhkan 



  

apa yang tertulis dikaitkan dengan fakta yang ada untuk membuktikan suatu 

kebenaran dari suatu pernyataan. Verifikasi diperlukan bila dalam proses 

wawancara didapatkan informasi yang memerlukan tambahan. 

5. Penyelidikan, merupakan upaya untuk mengupas suatu permasalahan yang 

perlu dijabarkan, diuraikan atau diteliti guna mendapatkan adanya suatu 

pelaksanaan yang tidak sehat. 

6. Evaluasi, berarti cara untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan jalan 

merakit berbagai informasi yang diperoleh. Evaluasi merupakan suatu langkah 

terakhir sebelum dihasilkan kesimpulan audit. 

  

2.3  Pembelian 

2.3.1  Pengertian Pembelian 

 Pembelian merupakan unsur yang penting dalam kelangsungan proses 

produksi. Setiap perusahaan memiliki kegiatan pembelian yang meliputi kuantitas, 

kualitas, waktu pemesanan barang, dan kebijaksanaan harga yang akan 

mempengaruhi hasil produksi dan keuntungan yang diperoleh perusahaan 

sehingga diperlukan proses yang seefektif dan seefisien mungkin. 

 Menurut Zenz (1994:9) tujuan pembelian adalah : 

1. Membeli material pada kualitas, jumlah, waktu, harga, sumber, dan jasa 

pengiriman yang tepat. 

2. Mencapai investasi yang minimum dalam persediaan agar proses produksi 

tidak terhambat oleh adanya kekurangan bahan baku. 

3. Pemeliharaan kualitas yang memadai. 

4. Menghindari duplikasi, pemborosan, dan kerusakan dari berbagai jenis barang 

yang dibeli. 

5. Membangun hubungan intern yang mengarah pada saling pengertian dan 

keharmonisan diantara semua unit dalam organisasi di perusahaan. 

 Menurut Sofyan Assauri (1998:159) adalah sebagai berikut : 

“Pembelian merupakan kemampuan perusahaan untuk pengadaan barang 
dan jasa yang diolah menjadi produk sebanding dengan penggunaan 
sumber-sumber di dalam perusahaan.” 

  



  

Sedangkan menurut Philip Kotler (2002:218) pembelian adalah : 

“Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi untuk 
menetapkan kebutuhan akan barang dan jasa yang perlu dibeli serta 
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih diantara alternatif merek 
dari pemasok.” 

 
 Pembelian memegang peranan penting yang dapat mendorong 

keberhasilan suatu kegiatan operasional perusahaan dengan memberikan 

wewenang untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas barang yang diperlukan, 

mengadakan pembelian pada waktu yang dibutuhkan, penentuan harga serta 

pemasok yang tepat dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih 

kriteria barang yang sesuai. 

 

2.3.2  Tujuan Pembelian 

 Pelaksanaan pembelian merupakan kegiatan untuk memenuhi keperluan 

perusahaan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan dimana untuk 

mendapatkan barang dan jasa tersebut diperoleh dengan harga serendah mungkin 

dengan menghasilkan kualitas yang memadai. Oleh karena itu, bagian pembelian 

harus dapat mencari dan memilih dengan teliti pemasok yang tepat dengan harga 

yang sesuai. 

 Sofyan Assauri (1998:159) menyatakan bahwa : 

“Tujuan pembelian adalah untuk mendapatkan bahan-bahan dan jasa-jasa 
dengan biaya yang rendah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
seperti kualitas, penyerahan, dan pelayanan yang diinginkan.” 
 

 Sedangkan menurut Agus Supriyanto dan Ida Masruchah (2000:40) 

adalah sebagai berikut : 

“Tujuan pembelian adalah untuk menciptakan laba bagi perusahaan 
dengan melakukan usaha penghematan biaya dan selalu berusaha untuk 
dapat melakukan penurunan biaya material pada kondisi yang wajar.” 
 

 Dengan demikian peran pembelian mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap mutu manajemen perusahaan, menurunkan biaya material adalah 

suatu cara yang efektif untuk menurunkan biaya produksi dalam usaha 



  

memperoleh laba perusahaan dan aktivitas produksinya, sehingga bisa 

dilaksanakan suatu penghematan. 

 

2.3.3  Fungsi Pembelian 

 Definisi pembelian yang dikemukakan oleh Agus Supriyanto dan Ida 

Masruchah (2000:4) yaitu : 

“Melakukan pengadaan material yang diperlukan untuk kebutuhan proses 
produksi dalam jumlah yang mencukupi dengan kualitas yang sudah 
ditetapkan, harga beli yang layak, dan penyerahan tepat sesuai dengan 
kebutuhan.” 
 

 Fungsi pembelian mempunyai peranan yang penting dalam 

mempertahankan kontinuitas produksi karena perusahaan tidak akan 

menghasilkan sesuatu atau menjual produk bila tidak melakukan pembelian bahan 

baku. Pembelian bahan baku dilaksanakan untuk membantu perusahaan dalam 

produksi barang yang akan dipasarkan. 

 

2.3.4  Jenis-jenis Pembelian 

 Jenis-jenis pembelian terbagi menjadi beberapa bagian, seperti yang 

dinyatakan oleh Phillip Kotler (2002:221) yaitu sebagai berikut : 

• Pembelian ulang langsung 

Situasi pembelian dimana departemen pembelian memesan ulang secara rutin 

tanpa modifikasi apapun. Pembeli memilih pemasok dari daftar yang disetujui, 

pemasok berusaha untuk mempertahankan kualitas barang dan jasanya, 

mereka juga sering mengusulkan sistem pemesanan ulang secara otomatis 

sehingga agen atau petugas pembelian dapat menghemat waktu pemesanan 

ulang. 

• Pembelian ulang yang dimodifikasi. 

Situasi dimana pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, syarat-

syarat pengiriman, persyaratan lain, pembelian ulang yang dimodifikasi 

biasanya melibatkan tambahan peserta pembuat keputusan di pihak pembeli 

dan penjual. 



  

• Tugas baru 

Situasi dimana seorang pembeli membeli suatu produk atau jasa untuk pertam 

kalinya (gedung kantor/sistem pengamanan baru). Semakin besar biaya atau 

resikonya, semakin besar jumlah peserta pengambil keputusan dan semakin 

besar pengumpulan informasi mereka, karena itu semakin lama waktu 

penyelesaian keputusan pembelian. 

 

2.3.5  Teknik-teknik Pembelian 

 Menurut Heizer dan Render (2001:444), teknik-teknik pembelian adalah 

sebagai berikut: 

1.  Postponement (penundaan) 

Penundaan modifikasi dan penganekaragaman produk selama mungkin dalam 

proses produksi agar tetap hemat, sehingga bahan baku yang digunakan tidak 

terlalu banyak jenisnya dan dapat mengurangi resiko investasi persediaan 

yang bermacam-macam. 

2.  Channel Assembly (jalur pemasangan) 

Mengirim komponen bahan baku secara individual daripada secara barang jadi 

kepada distributor. Hal ini dapat mengurangi persediaan bahan jadi dalam 

industri yang dimana produknya cepat berubah, sehingga barang jadi yang ada 

tidak berlebih, karena hanya bahan baku yang benar-benar dibutuhkan yang 

dibeli dan dikirim ke distributor. 

3.  Drop Shipping and Special Packaging (pengapalan langsung dan pengepakan 

khusus) 

Pengiriman langsung dari supplier kepada konsumen, daripada dari penjual, 

akan menghemat waktu dan biaya pengiriman 

4.  Blanket Orders (pemasaran penuh) 

Merupakan perjanjian untuk membeli bahan baku tertentu dari pemasok yang 

harus dikirim dalam waktu singkat 

5.  Stockless Purchasing (pembelian tanpa persediaan) 

Pemasok menyimpan persediaan untuk pembeli yang dikirim langsung lewat 

departemen tertentu 



  

6.  Standardization (standarisasi) 

Bagian pembelian dapat melakukan usaha agar mengurangi jumlah variasi 

dalam bahan baku dan komponen untuk menghemat biaya. 

 

2.3.6  Pelaksanaan Pembelian 

 Pembelian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tidak 

untuk dikonsumsi pribadi tetapi untuk diolah kembali, menghasilkan keuntungan, 

mengurangi biaya operasional untuk memenuhi kewajiban sosial. 

 

2.3.7  Proses Pembelian 

 Menurut Phillip Kotler (2002:231) proses pembelian terdiri dari delapan 

tahap, yaitu sebagai berikut : 

1.   Mengenali masalah 

Proses pembelian dimulai pada saat perusahaan menyadari suatu kebutuhan     

yang dapat dipenuhi dengan memperoleh barang dan jasa. 

2.   Perumusan kebutuhan secara umum 

Menyadari akan suatu kebutuhan maka perusahaan menetapkan karakteristik 

umum dari barang yang dibutuhkan apakah itu dari kualitas, kuantitas, daya 

tahan, dan harga atau atribut lainnya. 

3.   Spesifikasi produk 

Setelah melakukan perumusan kebutuhan umum, perusahaan harus 

mengembangkan spesifikasi barang secara teknis. 

4.   Pencarian Pemasok 

Setelah barang dispesifikasi, perusahaan kemudian menentukan pemasok 

dengan mengidentifikasikan pemasok mana yang sesuai dengan perusahaan. 

5.   Permintaan Pengajuan Proposal 

Perusahaan akan meminta pemasok yang memenuhi syarat untuk mengajukan 

proposal. Setelah mengevaluasi proposal, perusahaan mengundang pemasok 

untuk mempresentasikan secara resmi. 

6.   Pemilih Pemasok 



  

Sebelum memilih pemasok, bagian pembelian akan menspesifikasikan atribut 

pemasok yang diinginkan dan menetapkan tingkat kepentingan relatif. Bagian 

pembelian berusaha untuk mendapatkan harga dari persyaratan yang lebih 

baik sebelum menetapkan pilihan akhir. 

7.   Spesifikasi Rutinitas Pesanan 

Perusahaan akan mengkonfirmasi ke pemasok mengenai pesanan akhir 

perincian spesifikasi barang, jumlah yang dibutuhkan, waktu pemesanan, 

kebijakan pembelian, garansi. 

8.   Penilaian Kinerja 

Perusahaan kemudian menilai kinerja pemasok yang terpilih, perusahaan 

dapat meneruskan, memodifikasi atau menghentikan hubungan dengan 

pemasok. 

  

2.3.8  Tujuan Pemeriksaan pada Pembelian 

 Menurut Nugroho Widjayanto (1985:275), tujuan pemeriksaan pada 

pembelian adalah : 

1. Memperoleh keyakinan bahwa pembelian dilakukan secara ekonomis dan 

efektif, termasuk pembelian barang yang tepat, dengan kuantitas yang tepat 

serta kualitas yang tepat pula. 

2. Memperoleh keyakinan bahwa penyerahan barang-barang tersebut 

dilaksanakan pada tempat yang tepat dan saat yang tepat pula. 

3. Memperoleh keyakinan bahwa pembelian dilaksanakan dari penjual yang 

tepat dan dengan harga yang tepat pula. 

4. Menilai prosedur pembelian sehingga dapat diperoleh kepastian bahwa hanya 

barang yang dibutuhkan saja yang dibeli. 

5. Menilai ketaatan para pelaksana pembelian dan terhadap peraturan dan 

prosedur yang berlaku. 

6. Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. 

 

 

 



  

2.4  Bahan Baku 

2.4.1  Pengertian Bahan Baku 

 Dalam suatu proses produksi, bahan baku merupakan bahan utama yang 

digunakan. Beberapa bahan baku diperoleh secara langsung dari alam, adapun 

yang diperoleh dari perusahaan lain berupa barang setengah jadi yang nantinya 

diolah menjadi barang jadi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa definisi 

mengenai bahan baku : 

 Menurut Mulyadi (2001:295) 

“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 
produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat 
diperoleh dari pembelian lokal, import, atau dari pengolahan sendiri.” 
 

 Sedangkan Ray.H.Garisson (1997:35) mendefinisikan bahwa : 

“Bahan baku adalah bahan yang menjadi bagian terpadu barang jadi 
perusahaan dan dengan mudah dapat ditelusuri keberadaannya dalam 
barang itu.” 
 

 Bahan baku mencerminkan hasil akhir sebuah produk. Untuk itulah bahan 

baku diprioritaskan menjadi hal penting, apabila bahan baku memiliki kualitas 

yang baik maka produk yang dihasilkan akan sesuai dengan harapan perusahaan. 

 

2.4.2  Jenis-jenis Bahan Baku 

 Menurut Suyadi Prawirosentono (2000:61) bahan baku bisa dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Bahan baku utama (bahan mentah) adalah bahan yang dapat dilihat secara 

visual bahwa bahan tersebut merupakan bahan utama untuk membuat suatu 

produk. 

2. Bahan baku penolong adalah bahan yang menolong terciptanya suatu barang. 

Pada dasarnya untuk membedakan suatu bahan merupakan bahan baku utama 

atau  bahan baku penolong dari suatu produk dapat dibedakan dengan melihat 

besarnya peranan bahan tersebut dalam proses pembuatan suatu barang. 

 

 

 



  

2.4.3   Tujuan Pemeriksaan pada Persediaan Bahan Baku 

Tujuan pemeriksaan pada bagian persediaan bahan baku menurut 

Nugroho Widjayanto (1985:275) adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh keyakinan bahwa tingkat persediaan dan perputaran persediaan 

talah mencapai tingkat optimal. 

2. Merupakan keyakinan bahwa pengelolaan persediaan telah mendukung 

tercapainya keuntungan maksimum, dalam arti bahwa barang yang tepat serta 

saat yang tepat untuk produksi 

3. Menilai tatalaksana pengelolaan persediaan barang dan mendeteksi berbagai 

kemungkinan kelemahan di dalamnya 

4. Menjaga agar ketersediaan selalu berada dalam batas-batas dana yang 

disediakan perusahaan sehingga tidak membahayakan posisi kas dan menjaga 

agar komposisi modal kerja tetap seimbang 

5. Menghindari terjadinya pencurian, kerusakan, dan untuk memastikan 

kebenaran pencatatan nilai persediaan 

6. Untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan persediaan dengan 

moto pelayanan yang tetap optimal. Disamping itu untuk menghindari 

kerugian terhadap persediaan yang rusak. 

 Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas maka diperlukan berbagai 

aktivitas yaitu : 

1. Perencanaan yag meliputi : 

a. Penentuan tingkat persediaan yang dikehendaki. 

b. Penentuan waktu atau penjadwalan pemesanan persediaan. 

c. Penentuan tempat penyimpanan perusahaan untuk memenui kebutuhan 

yang  diproyeksikan. 

2.   Pengendalian yang meliputi : 

a. Penentuan persediaan yang dibutuhkan dalam jumlah yang memadai, 

kualitas yang sesuai, pada tempat yang dikehendaki dan pada waktu yang 

tepat. 

b. Pengendalian biaya yang serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas 

output yang dihasilkan.  



  

c. Perlindungan terhadap fisik persediaan. 

 

2.4.4  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Bahan Baku 

 Adapun bahan baku yang harus dibeli dan diperhatikan perusahaan akan 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh 

Ray.H.Garisson (1997:37) yaitu : 

a. Lead time yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat pemesanan sampai 

dengan bahan baku tersebut diterima. 

b. Frekuensi atau jumlah pemakaian bahan mentah yang juga mempengaruhi 

tingkat persediaan material. 

c. Jumlah investasi dalam persediaan, sebaiknya perusahaan 

menginvestasikan modal yang cukup besar untuk bahan-bahan yang 

memiliki peran besar terhadap kegiatan produksi. 

d. Karakteristik dari bahan mentah yang dibutuhkan seperti besar kecilnya 

ukuran bahan atau apakah bahan tersebut mudah rusak atau tidak. 

 

2.4.5  Pihak-pihak yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Bahan baku 

 Dalam keputusan pembelian bahan baku, anggota organisasi memegang 

peranan penting. Menurut Phillip Kotler (2002:223) semua organisasi yang 

memainkan salah satu dari tujuh peran dalam keputusan pembelian adalah : 

1. Pencetus, adalah pihak-pihak yang meminta untuk membeli sesuatu, mereka 

bisa saja merupakan pemakai atau pihak lain dalam perusahaan. 

2. Pemakai, adalah mereka yang memakai barang atau jasa, pemakai akan 

mengajukan proposal pembelian dan membantu menetapkan persyaratan 

produk. 

3. Pemberi pengaruh, adalah orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, 

mereka sering membantu merumuskan spesifikasi dan memberi informasi 

untuk mengevaluasi alternatif. 

4. Pengambilan keputusan, adalah orang yang memutuskan persyaratan produk 

dan pemasok. 



  

5. Pemberi persetujuan, adalah orang yang menyetujui tindakan yang 

diusulkan oleh pengambil keputusan atau pembeli. 

6. Pembeli, adalah orang yang memiliki wewenang untuk memilih pemasok dan 

menyusun syarat-syarat pembelian, pembeli juga dapat membantu menyusun 

spesifikasi produk namun tetap peran utama mereka adalah memilih pemasok 

dan bernegosiasi. 

7. Penjaga gerbang, adalah mereka yang memiliki kekuasaan untuk 

menghalangi penjual dan informasi dalam menjangkau anggota pusat 

pembelian. 

 

2.4.6  Hambatan dalam Pembelian Bahan Baku 

 Menurut Zaki Baridwan (1997:153) dalam pelaksanaan pembelian bahan 

baku ada dua macam hambatan yang akan dihadapi perusahaan, diantaranya 

adalah : 

1.   Hambatan intern 

Masalah yang dihadapi di dalam perusahaan, yaitu : 

a. Lebih kecilnya jumlah modal yang ada dibandingkan jumlah modal yang 

dibutuhkan untuk pembelian bahan baku. 

b. Tidak cocoknya jadwal produksi dengan jadwal kedatangan bahan baku 

akibat dari keterlambatan diterimanya bahan baku. 

2.   Hambatan ekstern 

Masalah yang dihadapi di luar perusahaan, yaitu : 

a. Tidak dapatnya supplier memenuhi kebutuhan bahan baku tepat pada 

waktunya. 

b. Langkanya bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. 

c. Berbedanya spesifikasi barang yang dikirim dengan spesifikasi barang 

yang diterima. 

 

 

 

 


