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BAHAN RUJUKAN

2.1 Audit

2.1.1 Pengertian Audit

Pengertian auditing menurut Arens et al. (2003:11) adalah : 

“Auditing  is  the  accumulation  and  evaluation  of  evidence  about 
quantifiable information of an economic entity 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 Mulyadi (2002:9), pengertian audit adalah :

“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 pemakai 
yang berkepentingan.”

Pengertian  audit  menurut  Standar  Profesional  Akuntan  Publik  (2001) 

adalah :

“Audit  adalah  evaluasi  terhadap  suatu  organisasi,  sistem,  proses,  atau 

produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak 

memihak, yang disebut auditor.” 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan beberapa aspek dari audit, 

yaitu :

1. Audit  merupakan  suatu  proses  sistematik,  artinya  audit  dilakukan  secara 

bertahap  dan  memerlukan  perencanaan  yang  cermat  serta  pemilihan  teknis 

audit yang memadai.

2. Dalam audit,  dilakukan  suatu  penilaian  terhadap  tingkat  kesesuaian  antara 

informasi yang diterima dengan kriteria yang ditetapkan.



3. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten, dalam 

arti dilakukan oleh seorang auditor 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 praktik audit.  Pelatihan 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 yang benar.

4. Setiap audit diakhiri dengan tahap pelaporan atau pengkomunikasian temuan-

temuan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Bentuk  laporan  berbeda-

beda, sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan, tetapi pada hakekatnya 

laporan harus mampu memberikan informasi mengenai kesesuaian informasi 

yang diperiksa dengan kriteria yang 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. Adapun 

manfaat  yang  dapat  diperoleh  adalah  untuk  membantu  pimpinan  dalam 

mengusahakan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.1.3 Jenis-jenis Audit

Menurut Arens et al. (2003:13-14) ada tiga jenis audit :

1. Financial Statement Audit

Audit atas laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan untuk menilai 

kewajaran atas  penyajian  laporan  keuangan.  Jadi  audit  ini  dilakukan untuk 

meguji  apakah  laporan  secara  keseluruhan  telah  disajikan  sesuai  dengan 

kriteria yang telah ditetapkan yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.



2. Operational Audit

Audit  operasional  adalah  suatu  penelaahan  terhadap  setiap  bagian  dan 

prosedur  dari  metode  operasi  suatu  organisasi  dengan  tujuan  untuk 

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasi.

3. Compliance Audit

Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan 

mengevaluasi  apakah suatu unit  ekonomi tertentu telah mengikuti,  mentaati 

ketentuan-ketentuan  dan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  atau  yang  telah 

ditetapkan,  misalnya  penelaahan  tingkat  upah  minimum,  memeriksa  surat 

perjanjian  dengan  bank  atau  kreditor  lain  untuk  memastikan  bahwa 

perusahaan telah mematuhi hukum yang berlaku.

Jenis-jenis  audit  menurut  Standar  Profesional  Akuntan  Publik  (2001) 

adalah :

1. Audit Keuangan 

Audit  keuangan  adalah  audit  terhadap  laporan  keuangan  perusahaan  atau 

organisasi  yang  akan menghasilkan  opini  pihak  ketiga  mengenai  relevansi, 

akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut.

2.   Audit Operasional 

   Audit  Operasional  adalah pengkajian atas  setiap  bagian organisasi  terhadap 

prosedur operasi standar dan metoda yang diterapkan suatu organisasi dengan 

tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan (3E).

3.   Audit Ketaatan 

 Audit  Ketaatan  adalah  proses  kerja  yang  menentukan  apakah  pihak  yang 

diaudit telah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang.

4. Audit Investigatif 

  Audit  Investigatif  adalah:  Serangkaian  kegiatan  mengenali  (recognize), 

mengidentifikasi (identify), dan menguji (examine) secara detail informasi dan 

fakta-fakta  yang  ada  untuk  mengungkap  kejadian  yang  sebenarnya  dalam 

rangka  pembuktian  untuk  mendukung  proses  hukum  atas  dugaan 



penyimpangan  yang  dapat  merugikan  keuangan  suatu  entitas 

(perusahaan/organisasi/negara/daerah). 

Dengan  demikian  secara  umum  audit  dapat  dikelompokkan  ke  dalam 

empat jenis, yaitu : 

1. Audit atas Laporan Keuangan merupakan audit yang dilakukan untuk menilai 

kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

2. Audit  Operasional  adalah  pengkajian  atau  penelaahan  atas  setiap  bagian 

organisasi  terhadap  prosedur  operasi  standar  dan  metoda  yang  diterapkan 

suatu organisasi.

3. Audit  Ketaatan  adalah  audit  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menilai 

apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar dan aturan yang 

berlaku atau yang telah ditetapkan.

4. Audit  Investigatif  adalah serangkaian kegiatan mengenali,  mengidentifikasi, 

dan  menguji  secara  detail  informasi  dan  fakta-fakta  yang  ada  untuk 

mengungkap  kejadian  yang  sebenarnya  dalam  rangka  pembuktian  untuk 

mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan 

keuangan suatu entitas (perusahaan/organisasi/negara/daerah).

2.2 Audit Operasional

2.2.1 Pengertian Audit Operasional

Audit operasional adalah 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 berkisar pada masalah keuangan saja, tetapi juga 

mencakup masalah di luar keuangan. Berikut ini adalah beberapa definisi audit 

operasional yang dikemukakan oleh para ahli.



Arens et al. (2003:13) pengertian audit operasional sebagai berikut :

“An  operational  audit  is  a  review  of  any  part  of  an  organizations  

operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency  

and effectiveness.”

Berdasarkan publikasi dari The Institude of Internal Auditors (IIA) seperti 

dikutip oleh Tunggal (2000:4), pengertian audit operasional sebagai berikut : 

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

Pengertian audit operasional menurut Mulyadi (2000:32) adalah :

“Audit  Operasional  merupakan  review  secara  sistematik  kegiatan 

organisasi  atau  bagian  daripadanya,  dalam hubungannya  dengan  tujuan 

tertentu.”

Pengertian audit operasional menurut Standar Professional Akuntan Publik 

(2001) adalah :

“Audit  Operasional  adalah  pengkajian  atas  setiap  bagian  organisasi 
terhadap  prosedur  operasi  standar  dan  metoda  yang  diterapkan  suatu 
organisasi  dengan  tujuan  untuk  mengevaluasi  efisiensi,  efektivitas,  dan 
keekonomisan (3E).”

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan  beberapa hal yang menjadi 

inti dari audit operasional yaitu:

1. Audit  operasional  merupakan  penelaahan  yang  sistematis  atas  aktivitas, 

metode dan analisa yang obyektif.

2. Tujuan  pokok  diadakannya  audit  operasional  adalah  menilai  efisiensi, 

efektivitas dan penghematan serta lebih lanjut mengidentifikasi kemungkinan 

perbaikan.

3. Dengan audit operasional, hasil evaluasi dapat dilaporkan kepada pihak-pihak 

yang  berwenang  dan  memberikan  rekomendasi  yang  berguna  bagi 

peningkatan dan perbaikan kepada pihak manajemen.



2.2.2 Tujuan Audit Operasional

Tujuan  audit  operasional  menurut  Standar  Profesional  Akuntan  Publik 

(2001) adalah : 

Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, 

dan keekonomisan. 

Menurut Reider (2002:30), tujuan audit operasional adalah :

1. To asses performance

Tujuan  dari  audit  operasional  adalah  menilai  kinerja  suatu  organisasi. 

Penilaian kinerja ini dapat dilakukan dengan membandingkan aktivitas yang 

dijalankan  oleh  perusahaan  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh 

manajemen atau pihak yang ditugaskan oleh manajemen dan membandingkan 

dengan fungsi lain yang sama dalam organisasi.

2. To identify opportunities for improvement

Peningkatan  kehematan,  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  efektivitas 

perusahaan, merupakan kategori umum yang digunakan dalam menilai apakah 

perusahaan telah berjalan dengan baik atau belum. Dengan audit operasional, 

auditor akan mengidentifikasi dan menganalisis setiap kesempatan yang ada 

sebagai upaya melakukan wawancara dengan pihak manajemen,  melakukan 

observasi  langsung  ke  lapangan,  menelaah  laporan  periode  yang  lalu, 

mempelajari transaksi-transaksi yang terjadi, membuat perbandingan dengan 

standard  industri  dan  menggunakan  penilaian  berdasarkan  pengalaman 

auditor.

3. To develop recommendations for improvement or further actions

Bentuk  dan  cara  penyampaian  suatu  rekomendasi  dalam  audit  operasional 

biasanya  akan  berbeda-beda.  Dalam  kasus  tersebut,  seorang  auditor  akan 

memberikan  rekomendasi  spesifik  untuk  perusahaan,  dan  pada  kasus  lain 

mungkin akan menyarankan bahwa dalam audit dibutuhkan studi lebih lanjut, 

diluar  ruang  lingkup  penilai  yang  telah  ditetapkan,  dan  auditor  akan 

mengemukakan  alasan-alasan  mengapa  studi  lebih  lanjut  diperlukan  pada 

suatu bagian tertentu.



Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari audit operasional 

adalah untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan kegiatan dan 

juga  menilai  apakah  cara-cara  pengelolaan  yang  diterapkan  dalam  kegiatan 

tersebut  telah  berjalan  dengan  baik  untuk  membantu  manajemen  agar  dapat 

melaksanakan  tanggungjawabnya  dengan  efektif  melalui  analisis,  penilaian, 

saran-saran  dan  komentar-komentar  dari  berbagai  aktivitas  perusahaan  yang 

dilakukan  oleh  auditor  operasional.  Oleh  karena  itu  audit  operasional  harus 

memahami setiap fase dalam aktifitas perusahaan, sehingga hasilnya dapat berarti 

bagi manajemen guna mengambil tindakan lebih lanjut.

Dalam  ruang  lingkup  penugasannya,  audit  operasional  lebih  luas  dari 

pemeriksaan  keuangan,  karena  tekanan  audit  operasional  tidak  hanya  berkisar 

pada masalah pemeriksaan keuangan belaka, akan tetapi juga mencakup masalah 

di luar keuangan. Apabila pada audit keuangan auditor banyak menitikberatkan 

pada bukti pendukung (evidence) yang terdiri dari catatan-catatan ataupun bukti 

pembukuan saja, maka pada audit operasional auditor dituntut untuk mengamati 

dan menilai kegiatan yang melatarbelakangi bukti-bukti tersebut.

2.2.3 Manfaat Audit Operasional

Menurut Widjayanto (1985:28-29) manfaat yang dapat diperoleh dengan 

adanya audit operasional antara lain adalah sebagai berikut :

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

tidak jelas.

2. Identifikasi  kriteria  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mengukur  tingkat 

tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan manajemen.

3. Evaluasi yang independen dan obyektifitas suatu kegiatan tertentu.

4. Penetapan  apakah  organisasi  sudah  memenuhi  prosedur,  peraturan, 

kebijaksanaan serta tujuan yang ditetapkan.

5. Penetapan efektivitas dan efesiensi sistem pengendalian manajemen.

6. Penetapan tingkat  keandalan (realibility)  dan kemanfaatan  (usefulness)  dari 

berbagai laporan manajemen.

7. Identifikasi permasalahan dan mungkin juga penyebabnya.



8. Identifikasi  berbagai  kesempatan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  lebih 

meningkatkan  laba,  mendorong  pendapatan  dan  mengurangi  biaya  atau 

hambatan dalam organisasi.

9. Identifikasi berbagai tindakan alternatif dalam berbagai daerah kegiatan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa audit operasional bermanfaat 

bagi semua pihak dalam melakukan berbagai kegiatan sehingga dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.4 Jenis-jenis Audit Operasional

Arens  et  al.  (2003:740)  membagi  audit  operasional  menjadi  tiga  jenis, 

yaitu :

1. Functional Audit

Merupakan audit operasional yang dilakukan pada satu atau beberapa fungsi 

operasi organisasi, seperti fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi akuntansi, 

dan  sebagainya.  Keuntungan  dari  audit  fungsional  adalah  auditor  dapat 

melakukan  spesialisasi,  sedangkan  kerugiannya  adalah  kegagalan  dalam 

mengevaluasi fungsi-fungsi lain yang berhubungan.

2. Organizational Audit

Merupakan  audit  operasional  yang  mencakup  seluruh  bagian  organisasi, 

seperti suatu departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanannya adalah 

seberapa efisien dan efektif  hubungan antara  fungsi-fungsi yang ada dalam 

suatu organisasi.

3. Special Assignments

Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen untuk 

meneliti  suatu  masalah  dalam organisasi,  seperti  menyelidiki  kemungkinan 

adanya  fraud  dalam suatu  bagian,  menemukan  penyebab  dari  sistem EDP 

yang  tidak  efektif  dan  memberikan  rekomendasi  untuk  mengurangi  biaya 

produksi pada perusahaan manufaktur.



Dengan demikian audit  operasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

jenis, yaitu : 

1. Audit fungsional merupakan jenis audit operasional yang dilakukan terhadap 

fungsi suatu organisasi. 

2. Audit organisasional merupakan jenis audit operasional atas keseluruhan unit 

organisasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

3. Audit penugasan khusus merupakan jenis audit operasional yang timbul atas 

permintaan  manajemen  dan  bertujuan  untuk  menyelidiki  kemungkinan 

terjadinya  kecurangan  dalam suatu  divisi,  serta  membuat  rekomendasi  dan 

mencari penyebab terjadinya ketidakefisienan tersebut.

2.2.5 Tahap-tahap Audit Operasional

Audit operasional harus dilakukan tahap demi tahap agar dapat mencapai 

tujuannya.  Setiap  tahap  audit  harus  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga 

memudahkan  auditor  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Dalam  melakukan  audit 

operasional,  seorang  auditor  memerlukan  suatu  kerangka  kerja  yang  dapat 

menjadi  pedoman  kerjanya.  Kerangka  kerja  ini  terbagi  menjadi  tahap-tahap 

pemeriksaan  yang  terorganisasi,  masing-masing  tahap  mempunyai  tujuan  dan 

tergantung dari tahap-tahap yang mendahuluinya.

Menurut Widjayanto (1985:30) audit operasional secara garis besar dibagi 

dalam dua tahap, yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan bertujuan untuk memperoleh informasi umum dan latar 

belakang mengenai  aspek yang berhubungan dengan kegiatan  program dan 

sistem  suatu  organisasi  dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Tahap  ini 

memungkinkan  terselenggaranya  perencanaan  dan  pelaksanaan  pekerjaan 

secara teratur. Dalam survey pendahuluan, auditor dapat mengetahui keadaan 

perusahaan  secara  umum,  mengidentifikasi  bidang  dan  kegiatan  yang 

dianggap penting serta menentukan hal-hal apa dan dimana yang memerlukan 

penyelidikan lebih lanjut. Setelah survey pendahuluan diselesaikan, informasi 

yang  berhasil  dikumpulkan  dapat  dijadikan  bahan  untuk  menyusun  suatu 



rencana  sistematis  atas  audit  mendalam,  selanjutnya  rencana  sistematis  ini 

disebut dengan program audit. Tahap pendahuluan ini terdiri dari :

a. Pengamatan sekilas atas fasilitas fisik perusahaan

Pada  tahap  ini  pengamatan  secara  langsung  akan  banyak  memberikan 

manfaat dan mengumpulkan informasi mengenai perusahaan dan bagian-

bagiannya.  Dalam  pengamatan  ini  auditor  harus  mempelajari  indikasi-

indikasi permasalahan, juga mewawancarai masing-masing pimpinan yang 

bertanggungjawab  atas  suatu  fasilitas  fisik  atau  dengan  mengadakan 

kuesioner yang telah disusun menurut suatu permasalahan tertentu.

b. Mencari data tertulis

Dalam  kegiatan  ini,  audit  operasional  bertujuan  untuk  menilai  apakah 

perusahaan menerapkan praktik  manajemen secara  konsisten.  Untuk itu 

perlu diperoleh dokumen-dokumen sebagai bahan analisis. Seperti tujuan 

tertulis perusahaan, prosedur dan kebijakan, uraian tugas, bagan organisasi 

dan laporan intern lainnya.

c. Wawancara dengan manajemen

Pada  kegiatan  ini,  auditor  harus  dapat  memahami  apa  yang  dirasakan 

karyawan  perusahaan  dan  bagaimana  pandangan  mereka  terhadap 

permasalahan  tertentu.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  wawancara 

langsung dengan karyawan perusahaan. Wawancara dengan manajer juga 

dapat  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  dalam  rangka 

mengidentifikasi masalah.

d. Kegiatan analisis

Pada  kegiatan  ini,  auditor  melakukan  analisis  secara  menyeluruh  atas 

dokumen-dokumen  intern  yang  telah  dikumpulkan  sebelumnya  serta 

meninjau sistem pengendalian intern dan arus data transaksi.  Data yang 

terkumpulkan  kemudian  dibandingkan  dengan  kriteria  yang  telah 

ditentukan.

2. Tahap Audit Mendalam

Pada tahap audit  mendalam ini,  auditor merakit  berbagai pandangan, saran, 

komentar dan perkembangan dalam suatu wawancara yang dipadukan dengan 

hasil  observasi  dan  analisisnya.  Auditor  perlu  mempertimbangan  kegiatan-



kegiatan yang akan dilaksanakan, agar memperoleh temuan yang bermanfaat 

bagi upaya peningkatan manajemen perusahaan yang diauditnya.

Tahap audit mendalam mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Studi Lapangan, meliputi :

- Wawancara  dengan  karyawan  pada  semua  tingkatan  organisasi  dan 

sumber-sumber  eksternal  yang  dianggap  penting  tanpa  melanggar 

kerahasiaan penugasan.

- Observasi aktivitas operasional dan fungsi-fungsi manajemen.

- Penelitian arus transaksi.

- Penelitian sistem pengendalian intern.

- Penelitian penempatan karyawan, peralatan, formulir, dan laporan.

- Penelitian aspek-aspek utama aktivitas fungsional.

- Pendiskusian dan pengusulan penggunaan kriteria pengukuran.

b. Analisis, meliputi :

- Perbandingan  berbagai  data  yang  dikumpulkan  dengan  kriteria 

pengujian.

- Penilaian  atas  risiko  dan  inefisiensi  perusahaan  untuk  menentukan 

bidang dan aktivitas yang dapat ditingkatkan.

- Pendokumentasian berbagai temuan audit.

- Pembahasan  temuan  dan  kemungkinan  perbaikan  dengan  karyawan 

terkait.

- Pengembangan  alternatif  perbaikan,  rekomendasi  dan  saran-saran 

untuk melakukan studi lebih lanjut tentang kemungkinan perbaikan.

Semua  kegiatan-kegiatan  tersebut  tidak  mutlak  untuk  dilakukan  oleh 

auditor  operasional,  namun  auditor  harus  mempertimbangkan  pula  kegiatan-

kegiatan  lain  yang perlu dilaksanakan dalam rangka memperoleh temuan yang 

bermanfaat dengan biaya yang sesuai.



2.2.6 Pelaporan Audit Operasional

Pelaporan  merupakan  tahap  kritis  audit  operasional.  Setelah  tahap 

pemeriksaan mendalam auditor bertanggungjawab untuk melaporkan temuan hasil 

auditnya. Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari tahap pendahuluan dan 

audit  mendalam  diolah,  dianalisis  dan  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan. 

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.  Seluruh temuan dan 

rekomendasi  untuk  perbaikan  dikomunikasikan  dengan  pihak  manajemen 

sehingga diharapkan dapat membantu memperbaiki  kekurangan dan kelemahan 

yang ada dalam perusahaan yang diaudit.

1. Interim Reporting (Laporan Sementara)

Laporan sementara ini dapat berupa lisan atau tertulis, tergantung keadaan dan 

mungkin secara formal atau informal.

Tim  audit  dapat  menggunakan  laporan  bentuk  standar  atau  hanya  bentuk 

bebas, tanpa menyertakan tanggapan dan komentar dari manajemen. Hal ini 

memberikan kesempatan pada pihak manajemen untuk menanggapi  temuan 

audit dan rekomendasi secara cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. 

Dalam kasus lain, pendekatan ini memberikan kesempatan pihak manajemen 

untuk mengambil  tindakan jika diperlukan, selama menunggu laporan audit 

formal diterbitkan.

2. Oral Reporting (Laporan Lisan)

Laporan lisan harus diberikan pada pihak manajemen secara periodik, yang 

ditentukan berdasarkan lamanya waktu audit  dan bila  ada sesuatu hal yang 

signifikan  yang  perlu  dilaporkan,  laporan  lisan  biasanya  kurang  formal 

dibandingkan laporan tertulis  memakai  penjelasan visual seperti  foto,  slide, 

peta dan grafik. Laporan lisan memerlukan komunikasi lisan dan kemampuan 

presentasi  bagi  seluruh  anggota  audit,  karena  dalam  penyampaian  laporan 

lisan terjadi kontak langsung antara auditor dan pihak manajemen.



3. Written Report (Laporan Tertulis)

Suatu tim audit biasanya tidak akan menutup proses audit operasional hanya 

dengan  presentasi  lisan  secara  pribadi,  tetapi  normalnya  auditor  akan 

menerbitkan laporan tertulis  yang lebih formal.  Penulis  laporan audit  harus 

selalu mengingat calon penerima laporan dan pembaca lainnya. Oleh karena 

itu,  laporan  audit  sebaiknya  ditampilkan  secara  sederhana  yaitu  dengan 

penggunaan kata-kata yang tidak asing, contohnya yang spesifik dan tampilan 

visual  seperti  grafik  dan  flowchart  untuk  mempermudah  pembaca  dalam 

memahaminya, dalam penyajian temuan sebaiknya auditor menyajikan secara 

langsung dan spesifik dan menekankan pada akibat yang dapat timbul saat ini 

serta manfaat masa depan yang diperoleh dari pelaksanaan rekomendasi.

Pada umumnya suatu laporan audit operasional akan meliputi unsur-unsur :

1. Tujuan dan ruang lingkup penugasan

2. Prosedur-prosedur yang digunakan oleh auditor

3. Temuan-temuan khusus

4. Rekomendasi-rekomendasi jika diperlukan

2.2.7 Pengertian Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas  dan  efisiensi  merupakan  hal  pokok  yang  harus  dievaluasi 

dalam  audit  operasional.  Untuk  memperjelas,  di  bawah  ini  akan  diuraikan 

pengertian.

Arens et  al  (2003:738) mengemukakan efektivitas  dan efisiensi  sebagai 

berikut :

“Effectiveness refers to the accomplishement of objectives, whereas refer  

to the resources used to achieve those objectives.”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa efektivitas menyangkut derajat 

keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan, 

sedangkan  efisiensi  dapat  dirumuskan  sebagai  kemampuan  organisasi 

menggunakan  sumberdaya  yang  ada  untuk  menghasilkan  keluaran  yang 

diharapkan. Dalam hal ini efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemampuan 



untuk menghasilkan  keluaran  tertentu  dengan penggunaan sumberdaya  tertentu 

untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.

2.3 Persediaan

2.3.1 Pengertian Persediaan

Pengertian persediaan menurut Kieso dan Weygandt (1995:376) yaitu :

“Inventories  are  assets  items  held  for  sale  in  the  ordinary  course  of  

business  or  goods that  will  be used or  consumed in  the production  of  

goods to be sold.”

Menurut SAK (2002,14,1) pengertian persediaan sebagai berikut :

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal.

b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan.

c. Dalam bentuk  bahan  atau  perlengkapan  (supplies) untuk  digunakan  dalam 

proses produksi atau pemberi jasa.

Berdasarkan  pengertian  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa 

persediaan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Perusahaan Manufaktur

a. Bahan baku dan bahan pembantu, yaitu barang yang akan menjadi barang 

jadi.

b. Barang dalam proses  (work in process) merupakan barang yang sedang 

dalam  proses  produksi,  tapi  pada  tanggal  yang  bersangkutan  barang 

tersebut belum selesai dikerjakan.

c. Barang  jadi  yaitu  barang  yang  telah  selesai  diproduksi,  namun  belum 

terjual.

d. Barang pembantu yaitu barang-barang yang digunakan untuk membantu 

kelancaran produksi.

2. Perusahaan Dagang

Barang dagang yaitu barang-barang yang sudah siap untuk dijual. Barang ini 

dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali pada kegiatan normal 

perusahaan.



3. Perusahaan Jasa

Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa, dimana pendapatan yang 

bersangkutan belum diakui perusahaan.

2.3.2 Sistem Pencatatan Persediaan

Menurut  Kieso  dan  Wygandt  (1975,378)  ada  dua  sistem  pencatatan 

persediaan, yaitu :

1. Perpetual Sistem

Dalam sistem  ini,  setiap  perubahan  dalam  persediaan  harus  dicatat  secara 

kontinu. Setiap pembelian dan pengeluaran persediaan harus langsung dicatat 

dalam  perkiraan  persediaan  pada  saat  terjadi.  Harga  pokok  persediaan 

langsung dihitung pada saat  terjadi  pengeluaran  barang.  Jumlah persediaan 

yang  ada  dapat  diketahui  dari  catatan  pemasukan  dan  pengeluaran  barang 

tanpa harus melaksanakan audit  fisik. Sistem ini biasanya  digunakan untuk 

perusahaan  yang  mempunyai  jenis  persediaan  barang  sedikit  dan  harga 

pokoknya tinggi. Perhitungan ini memang tidak perlu dalam sistem ini, namun 

umumnya tetap dilakukan untuk menguji keakuratan catatan persediaan.

2. Periodik Sistem

Nilai persediaan tergantung pada hasil perhitungan fisik persediaan pada akhir 

periode. Pada waktu terjadi pembelian, tambahan persediaan itu dimasukkan 

ke  dalam  perkiraan  pembelian,  bukan  ke  dalam  perkiraan  persediaan. 

Demikian juga jika terjadi penjualan, tidak dibuat ayat jurnal untuk mencatat 

harga  pokok  barang  yang  akan  dijual.  Sistem  pencatatan  persediaan  ini 

mengakibatkan  nilai  persediaan  tidak  berubah  sampai  perhitungan  fisik 

persediaan berikutnya dilakukan.



2.3.3 Metode Penilaian Persediaan

Menurut Warren Reeve Fess (2006,459-473) metode penilaian persediaan, 

yaitu :

1. Berdasarkan harga perolehan (Based on cost valuation)

a. Sistem Perpetual

- First  In  First  Out  Method  (Metode  FIFO /  Masuk Pertama  Keluar 

Pertama)

Menurut metode ini, persediaan barang yang pertama kali dibeli harus 

digunakan atau dijual terlebih dahulu, sehingga yang dinilai  sebagai 

persediaan akhir adalah persediaan yang dibeli kemudian.

- Last  In  First  Out  Method (Metode  LIFO /  Masuk Terakhir  Keluar 

Pertama)

Menurut metode ini, persediaan barang yang terakhir kali dibeli harus 

digunakan atau dijual terlebih dahulu, sehingga yang dinilai  sebagai 

persediaan akhir adalah persediaan yang dibeli pertama kali.

- Moving Average Cost Method (Metode Rata-rata bergerak)

Biaya  rata-rata per unit untuk masing-masing barang dihitung setiap 

kali pembelian dilakukan. Biaya per unit kemudian digunakan untuk 

menentukan  harga  pokok  setiap  penjualan  sampai  pembelian 

berikutnya dilakukan dan rata-rata baru dihitung.

b. Sistem Periodik

- First  In  First  Out  Method  (Metode  FIFO /  Masuk Pertama  Keluar 

Pertama)

Biaya dimasukkan dalam harga pokok penjualan sesuai dengan urutan 

terjadinya.  Barang  yang  pertama  kali  dibeli  harus  digunakan  atau 

dijual terlebih dahulu.

- Last  In  First  Out  Method (Metode  LIFO /  Masuk Terakhir  Keluar 

Pertama)

Biaya dari unit yang dijual merupakan biaya pembelian paling akhir. 

Barang yang terakhir kali dibeli harus digunakan atau dijual terlebih 

dahulu.



- Weighted Average Cost Method (Metode Rata-rata Tertimbang)

Biaya-biaya dibandingkan terhadap pendapatan sesuai dengan rata-rata 

per  unit  harga  pokok penjualan.  Biaya  rata-rata  tertimbang per  unit 

yang sama digunakan dalam menentukan biaya persediaan pada akhir 

periode.

2. Berdasarkan  pengganti  harga  perolehan  (Based  on  replacement  cost  

valuation)

a. Lower cost or market 

Metode ini  digunakan  untuk  menilai  persediaan  jika  biaya  penggantian 

suatu persediaan lebih rendah daripada biaya pembeliannya.

b. Estimation

- Retail Inventory Method (Metode Persediaan Eceran)

Mengestimasikan biaya persediaan berdasarkan hubungan antara harga 

pokok barang dagang yang tersedia untuk dijual dengan harga eceran 

dari barang dagang yang sama.  Persediaan eceran ditentukan dengan 

mengurangi   penjualan  selama  periode  berjalan  dari  harga  eceran 

barang yang tersedia untuk dijual selama periode bersangkutan.

- Gross Profit Method (Metode Laba Kotor)

Menggunakan  estimasi  laba  kotor  yang  direalisasi  selama  periode 

dimaksud untuk mengestimasi persediaan pada akhir periode. Metode 

laba  kotor  sangat  berguna  dalam  mengestimasi  persediaan  untuk 

laporan  keuangan  bulanan  atau  triwulanan  dalam sistem persediaan 

periodik.

Metode  penilaian  persediaan  diperlukan  untuk  menghitung  persediaan 

akhir yang dilaporkan di neraca dan harga pokok penjualan yang akan dilaporkan 

dalam laba/rugi.  Dalam konsep  akuntansi,  penilaian  persediaan  dibahas  dalam 

pengakuan dan pengukuran.



Menurut Michell (2006:235) terdapat 5 atribut pengukuran :

1. Biaya historis (historical cost)

Atribut  yang  dinilai  adalah  jumlah  uang  kas  atau  setara  kas  yang  dibayar 

untuk mendapatkan aktiva sampai siap digunakan.

2. Biaya pengganti saat ini (current cost / replacement cost)

Atribut yang dibayar adalah uang kas atau setara kas yang akan dibayar untuk 

memperoleh aktiva yang sejenis saat ini.

3. Nilai pasar saat ini (current market value)

Atribut  yang  dinilai  adalah  uang  kas  atau  setara  kas  yang  akan  diperoleh 

dengan menjual  aktiva sekarang berdasarkan harga pasar yang berlaku saat 

ini.

4. Nilai realisasi bersih (net realizable value)

Atribut  yang  dinilai  adalah  jumlah  uang  kas  atau  setara  kas  yang  akan 

diperoleh  dengan  menjual  aktiva  sekarang  atau  jumlah  uang  yang  harus 

dibayar.

5. Nilai waktu uang saat ini dari arus kas masa depan  (present value of future 

cash flows)

Atribut yang dinilai adalah nilai uang saat ini atas arus kas masuk bersih yang 

diharapkan akan diterima dari penggunaan aktiva masa depan.

2.3.4 Pengelolaan Persediaan

2.3.4.1 Pengelolaan Persediaan

Perencanaan persediaan pada dasarnya meliputi aktivitas sebagai berikut :

1. Penentuan tingkat persediaan yang dikehendaki.

2. Penentuan waktu atau penjadwalan pemesanan atau produksi persediaan.

3. Penentuan tempat penyimpanan persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang 

diproyeksikan.

Persediaan  bahan  baku  dalam  suatu  perusahaan  dapat  menimbulkan 

masalah-masalah jika tidak ada perencanaan yang baik. Misalnya  untuk bagian 

yang  besar  untuk  memenuhi  persediaan  bahan  baku  untuk  kegiatan  produksi. 



Sebaliknya,  bagian  keuangan  melihat  persediaan  dari  segi  hilangnya  suatu 

kesempatan untuk menginvestasikan dana yang ditanam dalam persediaan pada 

bidang lain, sehingga bagian ini akan berusaha menekan jumlah persediaan pada 

tingkat yang seminimal mungkin. Karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang 

baik sehingga dapat menguntungkan perusahaan secara keseluruhan.

2.3.4.2 Pengendalian Persediaan

Sistem  pengendalian  persediaan  dapat  dibagi  menjadi  dua  bentuk 

pengendalian, yaitu :

Pengendalian fisik persediaan meliputi :

1. Fungsi Pembelian

Pengendalian  yang  baik  atas  fungsi  pembelian  yang  ada  pada  suatu 

perusahaan  menuntut  adanya  bagian  pembelian  yang  terpisah  dari  bagian 

penerimaan barang, pencatatan pada pembayaran. Harus ada wewenang dan 

tanggungjawab  khusus  yang  diberikan  kepada  bagian  pembelian  untuk 

melakukan  transaksi  pembelian.  Pembelian  harus  memuat  secara  jelas 

meliputi  jenis,  jumlah  dan  kualitas  yang  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan. 

Permintaan  pembelian  ini  harus  disetujui  oleh  kepala  bagian  yang 

bersangkutan atau oleh orang yang berwenang untuk menyetujui pembelian 

itu, agar pembelian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Fungsi Penerimaan

Fungsi  penerimaan  barang  haruslah  terpisah  dari  fungsi  pembelian  dan 

penyimpanan.  Harus  ada  prosedur  yang  dapat  memastikan  bahwa  jenis 

kualitas,  kuantitas dan harga barang yang diterima adalah benar dan sesuai 

dengan pesanan pembelian.

3. Fungsi Penyimpanan

Fungsi  penyimpanan  barang  harus  terpisah  dari  fungsi  pembelian  dan 

penerimaan.  Sebaiknya  disimpan  di  gudang  supaya  lebih  aman  dan 

kualitasnya lebih baik dengan prosedur yang telah ditetapkan.



4. Perhitungan Pengeluaran

Semua pengeluaran barang dari gudang harus melewati prosedur yang telah 

ditetapkan.  Misalnya  dengan  menggunakan  bon  permintaan  yang  harus 

ditandatangani pihak berwenang.

5. Perhitungan Fisik Persediaan

Pelaksanaan  perhitungan  fisik  persediaan  membantu  perusahaan  untuk 

mengetahui jumlah persediaan sebenarnya dan apakah pengendaliannya sudah 

cukup  memadai  dalam  arti  tidak  terdapat  perbedaan  yang  material  antara 

jumlah fisik persediaan dan catatan persediaan yang ada.

Pengendalian  persediaan  merupakan  bagian  penting  dari  pengelolaan 

persediaan pada dasarnya meliputi aktivitas sebagai berikut :

1. Penetapan tingkat persediaan optimal dan prosedur tinjauan atau pemeriksaan 

dan penyesuaiannya.

2. Penetapan tingkat pengendalian yang diperlukan untuk mencapai hasil terbaik.

3. Perencanaan dan disain sistem pengendalian persediaan.

Pengendalian Pencatatan Persediaan

Pengendalian  fisik  persediaan  akan  dipermudah  dengan  adanya  catatan 

akuntansi yang dapat diandalkan prinsip akuntabilitas masyarakat bahwa masing-

masing  pengelola  barang  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kuantitas  barang 

yang dipercayakan kepadanya. Catatan harus dapat menunjukkan berapa kuantitas 

barang  yang  diterima,  yang  ada,  dan  yang  dikeluarkan  dari  masing-masing 

gudang.  Bilamana  terjadi  selisih  kurang,  akan  mudah  membatasi  atau 

memusatkan perhatian hanya pada daerah kecil saja, sehingga penyebabnya lebih 

mudah ditentukan. Pencatatan akuntansi harus dapat menggambarkan pergerakan 

barang  pada  saat  terjadi  transaksi.  Laporan  penerimaan  barang  merupakan 

perwujudan akuntabilitas dan laporan pemindahan barang dapat digunakan untuk 

mencerminkan  pergerakan  barang  dari  bagian  penerimaan  ke  bagian 

penyimpanan.  Selain itu dalam pencatatan persediaan,  setiap jenis barang yang 

dimiliki  harus memiliki  spesifikasi yang jelas sehingga tidak mudah tercampur 

dengan  jenis  barang  yang  lainnya,  memudahkan  dalam  perhitungan  fisik 



persediaan. Dalam hal ini personil bagian pencatatan persediaan tidak mempunyai 

akses ke bagian penyimpanan atau gudang.

2.3.5 Audit Operasional atas Pengelolaan Persediaan

Audit operasional atas pengelolaan persediaan adalah penilaian sistematik 

dan  menyeluruh  terhadap  seluruh  aktivitas  pengelolaan  persediaan  yang 

dilaksanakan untuk memberikan penilaian terhadap cara kerja bagian pengelolaan 

persediaan,  sehingga  nantinya  diharapkan  audit  operasional  atas  pengelolaan 

persediaan  ini  dapat  dijalankan  dengan  baik  dan  dapat  menunjang  aktivitas 

perusahaan secara menyeluruh. Dalam melaksanakan audit ini auditor mempunyai 

pemahaman atas kebijakan, prosedur dan peraturan yang ditetapkan perusahaan 

dalam pengelolaan persediaan, serta bagaimana pelaksanaannya.

Tujuan  audit  operasional  atas  aktivitas  pengelolaan  persediaan  adalah 

untuk membantu  pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan  efektivitas 

pengelolaan persediaan melalui :

1. Penilaian  atas  prosedur  pengelolaan  persediaan  dan  mendeteksi  berbagai 

kemungkinan kelemahan yang ada di dalamnya.

2. Penilaian atas ketaatan pelaksanaan prosedur pengelolaan persediaan terhadap 

peraturan dan prosedur yang berlaku.

3. Pemberian saran dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.


