
    

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang Penelitian  

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini perekonomian  memasuki era 

globalisasi, setiap perusahaan khususnya yang bergerak dalam sektor perbankan 

sebagai sektor vital dalam dunia usaha yang merupakan pilar untuk merangsang 

percepatan perkembangan usaha bagi pembangunan ekonomi nasional dituntut 

untuk melakukan kegiatan usahanya dengan baik dan mengerahkan seluruh 

sumber daya yang dimiliki secara optimal agar dapat menghadapi persaingan 

bisnis yang semakin ketat. Tidak sedikit perusahaan yang terhenti laju 

operasionalnya karena tidak mampu mempertahankan eksistensi perusahaannya, 

hal ini menuntut manajemen perusahaan untuk mengelola aktivitas operasional 

perusahaan dengan baik agar berjalan secara efektif dan efisien.  

Bagi manajemen untuk dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya, 

fungsi manajerial seperti planning, organizing, directing dan controlling harus 

dipadukan agar manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dengan 

demikian akan tercapai hasil yang diharapkan.  

Keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari adanya pengendalian yang 

efektif atas semua kegiatan yang ada dalam perusahaan agar dapat menghindari 

adanya pemborosan dan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, terutama yang 

menyangkut penggunaan harta-harta perusahaan. Bagi manajemen informasi 

keuangan merupakan salah satu alat bantu untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

dan untuk mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan. Semakin maju 

perusahaan, maka akan semakin kompleks informasi yang menyangkut keuangan.  

Untuk dapat mengendalikan perusahaan secara lebih baik salah satunya 

yaitu dengan mengendalikan biaya operasi seefektif dan seefisien mungkin untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan biaya operasi yang akan menghambat 

kegiatan operasi. Agar kegiatan operasi dapat berjalan secara efektif, perlu 

diadakan audit operasional dalam kegiatan tersebut. 



     

Audit operasional merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian 

prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, 

efektifitas, dan ekonomisasinya. Audit operasional sebagai bagian dari fungsi 

pengendalian merupakan suatu alat bantu manajemen untuk dapat mengukur 

pelaksanaan kegiatan operasi dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan 

dan dapat juga menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Perencanaan suatu audit operasional bukan 

bertujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi lebih bertujuan pada upaya 

pencegahan dan pengurangan risiko kesalahan dalam rangka meningkatkan 

efektifitas kegiatan operasi perusahaan. Demikian pula dalam rangka 

meningkatkan efektivitas biaya operasi yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin 

Tbk. Bandung dimana dituntut untuk dilakukan pengendalian dengan sebaik-

baiknya.  

Sedangkan biaya operasi merupakan konsekuensi logis dari aktivitas 

perusahaan yang mempunyai kecenderungan untuk selalu meningkat seiring 

dengan perkembangan perusahaan. Peningkatan biaya operasi ini perlu diikuti 

dengan penetapan standard dan prosedur yang harus selalu diawasi dan 

dikendalikan dengan baik, agar biaya yang dikeluarkan benar-benar merupakan 

biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga pada akhirnya akan 

diperoleh biaya operasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan aktivitas 

operasi perusahaan.  

Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di PT. Bank Bukopin Bandung. Alasan penulis memilih PT. Bank 

Bukopin Bandung karena penulis ingin meneliti mengenai kegiatan audit 

operasional yang dilaksanakan, apakah sudah memadai atau belum. Berdasarkan 

uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : 

Peranan Audit Operasional Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian 

Biaya Operasi (Studi kasus pada PT. Bank Bukopin Tbk. Bandung)

    



    

1.2.  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan audit operasional PT. Bank Bukopin Tbk. 

2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pengendalian biaya operasi yang 

diterapkan oleh PT. Bank Bukopin Tbk. 

3. Bagaimana peranan audit operasional dalam menunjang efektivitas 

pengendalian biaya operasi PT. Bank Bukopin Tbk.  

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud penelitian adalah mendapatkan data maupun informasi yang 

relevan dengan masalah yang diidentifikasi, kemudian dianalisis dan ditarik 

kesimpulan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

sarjana pada Universitas Widyatama. 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit operasional PT. Bank Bukopin Tbk. 

2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pengendalian biaya operasi pada 

PT. Bank Bukopin Tbk. 

3. Untuk mengetahui peranan audit operasional dalam menunjang efektivitas 

pengendalian biaya operasi pada PT. Bank Bukopin Tbk.  

1.4.  Kegunaan Penelitian  

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan yang diteliti, hasil penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian 

biaya operasi. 

2. Bagi penulis sendiri, diharapkan dapat digunakan untuk memperluas 

pengetahuan dan wawasan serta pemahaman tentang pengendalian biaya 

operasi. 



    

3. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman 

mengenai judul yang diteliti.  

1.5.  Kerangka pemikiran  

Dengan semakin maju dan berkembangnya suatu perusahaan akan diikuti 

semakin kompleksnya aktivitas serta permasalahan yang dihadapi perusahaan. 

Sehingga manajemen akan menghadapi kesulitan dengan mengendalikan secara 

langsung ditambah dengan adanya tuntutan efisiensi, efektifitas, dan ekonomisasi 

dari penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia. Hal ini menuntut 

manajemen untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan secara efektif dan 

efisien untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, 

oleh karena itu untuk mencegah atau menghindari ketidakefektifan dan 

ketidakefisienan tersebut maka diperlukan alat untuk dapat mengukur efektifitas 

dan efisiensi dari bidang-bidang fungsional yang mampu menciptakan 

pencegahan dan pengurangan risiko bagi pengelolaan perusahaan yang akhirnya 

akan memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.  

Didalam perusahaan yang relatif besar, perusahaan memerlukan suatu 

pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian biaya operasi, oleh karena itu 

sejauh mana pelaksanaan pengendalian biaya operasi yang ditetapkan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen, maka diperlukan suatu 

pemeriksaan atas operasional dalam pengendalian biaya operasi yang dapat 

membantu manajemen di dalam pengendalian operasional perusahaan. Audit 

operasional sangat berhubungan terhadap pengendalian pengeluaran biaya 

operasi.  

Audit operasional adalah pengkajian atas pelaksanaan berbagai aktivitas di 

setiap bagian perusahaan terhadap prosedur operasi standar dan metode yang 

diterapkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, 

efektifitas, dan ekonomisasi pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan 

dibawah pengendalian manajemen dan melaporkan hasil dari kegiatan audit 

operasional beserta rekomendasi untuk perbaikan. 



     

Definisi  audit operasional yang dikemukakan oleh Arens et all (2006 : 14) 

yaitu :  

An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any 

part of an organization s operating procedures and method.

   

Dari pengertian tersebut dapat dimaksudkan bahwa audit operasional 

dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi, 

mengenali aspek-aspek yang dapat diperbaiki, mempelajari aspek-aspek tersebut 

secara mendalam dan membuat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Hasil 

dari  audit operasional diharapkan dapat memberikan umpan balik mengenai 

pengendalian biaya operasi bagi para manajer operasional.  

Menurut Sukrisno Agoes (2004 : 175), audit operasional bertujuan untuk : 

1. Menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. 

2. Menilai apakah berbagai sumberdaya (manusia, mesin, dana, harta 

lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan 

ekonomis. 

3. Menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objective) yang 

telah ditetapkan oleh top manajement. 

4. Dapat memberikan rekomendasi kepada top manajement untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan 

pengendalian intern, system pengendalian manajemen, dan prosedur 

operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi 

dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan.  

Pada perusahaan perbankan akan dijumpai kegiatan yang sangat kompleks, 

oleh karena itu audit operasional bagi sebuah bank merupakan hal sangat penting 

yang harus dilaksanakan, juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan rerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut :   

Audit operasional yang efektif akan berperan dalam menunjang 

efektifitas pengendalian biaya operasi. 

 



    

1.6.  Metodologi Penelitian  

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode pengumpulan data 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat memberikan gambaran 

yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti untuk kemudian menarik 

kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Sedangkan dalam pelaksanaan 

penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan melalui studi kasus artinya 

penelitian dilakukan pada suatu objek penelitian.  

1.6.1 Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (field research), 

yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penyelidikan 

langsung pada perusahaan. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu : 

1. Observasi dan Pengamatan 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan 

pengamatan terhadap suatu hal atau kejadian, untuk memperoleh 

gambaran yang sebenarnya. 

2. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan untuk memberikan 

penjelasan mengenai masalah objek penelitian yang dibahas. 

3. Kuesioner 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada para responden yang 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. 

b. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan 

terhadap literatur-literatur baik dari buku-buku ekonomi maupun majalah-

majalah ilmiah yang dimaksudkan untuk mendukung kebenaran data 

primer. 



    

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam mengumpulkan data yang objektif sebagai bahan penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang 

Utama Bandung yang berlokasi di Jln. Asia Afrika No. 121, Bandung. Adapun 

penelitian ini dilakukan pada bulan September 2009 sampai dengan selesai.                     

.       


