
      

BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Pengertian Peranan  

Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 243), definisi peranan adalah sebagai 

berikut :  

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia 

menjalankan suatu peranan

  

Menurut Kommarudin (1994 : 768), definisi peranan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seorang dalam manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu kasus. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya. 

5. Fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat.   

Jadi dari kedua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

melakukan suatu peranan adalah sesuatu yang nyata atau konkrit, bukan sesuatu 

yang abstrak. Peranan disini dapat diartikan berfungsinya seseorang atau suatu 

bagian di perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.  

Peranan audit operasional adalah berfungsinya seseorang atau bagian dari 

perusahaan dalam melaksanakan audit (pemeriksaan) atas metode-metode dan 

prosedur-prosedur operasional perusahaan.  

2.2. Gambaran Umum Auditing 

2.2.1. Pengertian Auditing  

Secara umum auditing merupakan proses evaluasi terhadap fakta atau 

kejadian sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Pada dasarnya audit 

bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan 



    

apa yang ditetapkan dan untuk menilai atau melihat apakah kondisi yang ada telah 

sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Dalam upaya memahami pengertian audit secara umum, berikut ini akan 

dikemukakan definisi-definisi audit yang diambil dari beberapa sumber.  

Pengertian auditing menurut Arens et all (2006 : 4) yaitu :  

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.

  

Definisi di atas dapat diartikan bahwa Auditing adalah proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai informasi untuk 

menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan criteria 

yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten 

dan independen.  

Sedangkan definisi audit menurut American Accounting Association 

(AAA) yang dikutip oleh Romney et all (2003 : 375) adalah sebagai berikut :  

Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluation 

evidence regarding assertion about economic action and event to certain the 

degree of correspondence between those assertions and established criteria and 

communicating the result to interested the users.

  

Dari uraian tersebut di atas, dapat  diartikan  beberapa  aspek  auditing, 

antara lain yaitu :  

1. Informasi Kuantitatif ( Quantitative Information) 

Adalah suatu informasi yang dapat diukur serta dapat di verifikasi atau 

yang dapat diperiksa kebenarannya. 

2. Kriteria yang telah ditetapkan ( Established Criteria ) 

Adalah sejumlah standar (kriteria) yang digunakan dalam audit sebagai 

pegangan pengevaluasian informasi. Kriteria yang dapat digunakan 

tersebut adalah Standar Akuntansi Keauangan (SAK) yang disesuaikan 

dengan tujuan audit yang dilakukan.  



    

3. Bukti Audit (Evidence) 

Adalah segala informasi yang digunakan auditor dalam menentukan 

kesesuaian informasi kuantitatif yang sedang diaudit dengan kriteria yang 

ditetapkan. Adalah penting untuk memperoleh bahan bukti dalam jumlah 

dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit. 

4. Kompetensi dan Independensi (Competence and Independence) 

Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dalam arti memiliki 

pengetahuan yang memadai untuk dapat memahami kriteria-kriteria yang 

digunakan dan memiliki kemampuan untuk menentukan jenis dan jumlah 

bukti-bukti yang diperlukan agar dapat menarik kesimpulan dengan tepat. 

Auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen, sikap ini 

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang tidak memihak (unbiased 

information). Walaupun seorang auditor memiliki kompetensi yang tinggi, 

namun hasil auditnya akan tidak berarti apabila auditor tidak menjaga 

independensinya. 

5. Pelaporan (Reporting) 

Penyusunan laporan adalah tahap akhir dalam audit yang merupakan 

penyampaian hasil temuan-temuan auditor kepada pemakai laporan 

tersebut dan memberitahukan tingkat kesesuaian antara informasi 

kuantitatif dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

2.2.2. Jenis-Jenis Audit 

Jenis-jenis audit menurut Arens et all (2006 : 14-15). Disklasifikasikan 

menjadi tiga jenis audit, yaitu : 

1. An Operational Audit (Audit Operasional). 

2. A Compliance Audit (Audit Ketaatan). 

3. A Financial Statement Audit (Audit Laporan Keuangan).    

Audit operasional merupakan suatu proses audit yang dilakukan terhadap 

prosedur dan metode operasi suatu entitas tertentu untuk menilai efektifitas dan 

efisiensinya. Pada akhir audit operasional, umumnya auditor akan mengajukan 



    

sejumlah saran-saran dan rekomendasi kepada manajemen perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas operasi perusahaan. Dalam audit operasional, tinjauan 

yang dilakukan tidak hanya terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi juga 

meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, penggunaan komputer, metode 

produksi, pemasaran dan bidang-bidang lain sesuai dengan keahlian auditor.  

Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah suatu organisasi atau 

bagian yang diperiksa telah mengikuti prosedur atau peraturan tertentu yang telah 

ditetapkan oleh pihak otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ini biasanya tidak 

dilaporkan kepada pihak luar, tetapi kepada pihak tertentu dalam organisasi. Pihak 

manajemen merupakan pihak yang paling berkepentingan atas dipatuhinya 

prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.  

Audit laporan keuangan merupakan proses audit yang dilakukan atas 

laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk 

memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan di 

Indonesia adalah standar akuntansi keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan 

ini merupakan laporan audit yang berisi opini auditor mengenai tingkat kewajaran 

penyajian laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas/modal, laporan perubahan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan.  

2.3. Audit Operasional  

Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka semakin besar pula 

kebutuhan pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial yang efektif dan efisien agar 

tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Karena itu dibutuhkan alat 

yang dapat membantu untuk mencapai tujuan perusahaan, salah satu alat tersebut 

adalah audit operasional.     



    

2.3.1. Pengertian Audit Operasional  

Menurut Arens et all (2006 : 14) definisi dari audit operasional adalah :  

An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any 

part of an organization s operating procedures and methods. At the completion of 

an operational audit, management normally expects recommendations for 

improving operations.

  

Sedangkan definisi audit operasional menurut Rob Reider (2002 : 2) 

adalah :  

Operational review can be defined as a process for analyzing internal 

operations and activities to identify areas for positive improvement in a program 

of continuous improvement. The process begin with an analysis of existing 

operations and activities, identifies areas for positive improvement, and then 

establishes a performance standard upon which the activity can be measured.

  

Berdasarkan definisi di atas, audit operasional dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Audit operasional merupakan suatu proses penelaahan yang sistematis. 

2. Audit operasional bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi atas 

metode dan prosedur kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di dalam suatu 

entitas. 

3. Adanya saran dan rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan lebih 

lanjut.  

2.3.2. Tujuan Audit Operasional  

Menurut Rob Reider (2002 : 30) tujuan dari audit operasional adalah 

sebagai berikut : 

1. Asses Performance (Penilaian Kinerja) 

Untuk menilai kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan cara 

yang dilakukan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya dengan : 

a. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen, seperti 

kebijakan organisasi, standar, sasaran, tujuan, dan rencana rinci.  



    

b. Hasil perbandingan dengan fungsi lain yang sejenis dan individu 

lainnya dalam organisasi (internal benchmarking). 

c. Hasil perbandingan dengan organisasi lain (external benchmarking). 

2. Identify Opportunities for Improvement (Identifikasi Kesempatan-

Kesempatan untuk Perbaikan) 

Peningkatan ekonomi, efisiensi, atau efektivitas merupakan tujuan utama 

dalam perbaikan. Auditor diperbolehkan mengidentifikasi kesempatan-

kesempatan spesifik untuk perbaikan dengan melakukan analisis hasil 

wawancara individu (baik dari dalam organisasi maupun dari luar 

organisasi) , mengobservasi aktivitas, mengkaji data operasi masa kini dan 

lampau., menganalisis transaksi-transaksi, membuat perbandingan internal 

dan eksternal, serta melakukan penilaian professional berdasarkan 

pengalaman dengan organisasi sejenis dan organisasi lain. 

3. Develop Recommendations for Improvement or Further Action 

(Pengembangan Rekomendasi-Rekomendasi untuk Perbaikan atau Tindak 

Lanjut) 

Sifat dan luasnya rekomendasi yang dikembangkan selama pemeriksaan 

operasional sangat bervariasi. Dalam banyak kasus, auditor dapat 

memberikan rekomendasi yang spesifik. Tapi dalam kasus lainnya, 

analisis lebih lanjut diluar lingkup pemeriksaan akan sangat diperlukan. 

Auditor sebaiknya terus mencari cara terbaik (baik internal maupun 

eksternal) dalam menyusun program untuk perbaikan yang berkelanjutan.   

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

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

2. Menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana, dan harta 

lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan 

ekonomis. 

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

telah ditetapkan oleh top manajemen. 



    

4. Dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan 

pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur 

operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi 

dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan.  

2.3.3. Manfaat Audit Operasional  

Menurut Rob Reider (2002 : 34-38), manfaat audit operasional adalah 

sebagai berikut : 

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

improvement. 

2. Locating opportunities for eliminating waste and inefficiency; that is, cost 

reduction. 

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

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

procedures. 

5. Identifying criteria for measuring the achievement of organizational 

goals. 

6. Recommending improvement in policies, procedures, and organizational 

structure. 

7. Providing checks on performance by individuals and by organizational 

units. 

8. Reviewing compliance with legal requirements and organizational goals, 

objectives, policies, and procedures. 

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

acts. 

10. Assessing management information and control systems. 

11. Identifying possible trouble spots in future operations. 

12. Providing an additional channel of communication between operating 

levels and top management. 

13. Providing an independent, objective evaluation of operations. 



    

2.3.4. Jenis-Jenis Audit Operasional  

Menurut Arens et all (2006 : 778 

 
779) terdapat tiga jenis audit 

operasional, yaitu : 

1. Functional Organization (Audit Fungsional) 

2. Organizational Audit (Audit Organisasi) 

3. Special Assignment (Penugasan Khusus)  

Functional Audit (Audit Fungsional) adalah audit yang dilakukan pada 

satu atau lebih fungsi operasi dari suatu organisasi. Adapun pengertian dari fungsi 

adalah penggolongan aktivitas suatu bisnis seperti fungsi personalia, fungsi 

produksi, fungsi penjualan, fungsi pemasaran dan sebagainya. Audit fungsional 

mempunyai keuntungan karena adanya spesialisasi oleh auditor sehingga auditor 

dapat mengembangkan keahliannya di bidang tertentu, sedangkan kekurangannya 

adalah tidak adanya evaluasi terhadap fungsi yang saling berkaitan. 

Organizational Audit (Audit Organisasi) adalah jenis audit operasional 

yang mencakup seluruh bagian organisasi, seperti departemen, cabang, dan anak 

perusahaan. Penekanan pada audit ini adalah bagaimana tingkat efisiensi dan 

efektifitas tiap-tiap fungsi dan perlu diperhatikan pula rencana organisasi dan 

metode dalam mengkoordinasikan aktivitas. 

Special Assignment (Penugasan Khusus), hal ini dilakukan atas permintaan 

manajemen untuk meneliti suatu masalah dalam organisasi, seperti menyelidiki 

kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi, mencari rekomendasi untuk 

mengurangi biaya produksi suatu barang. Mencari penyebab terjadinya 

pemborosan dalam proses produksi.  

2.3.5. Kualifikasi Auditor Operasional  

Menurut Michael P. Changemi, Tommie Singleton (2003 : 59-61) ada 

beberpa criteria yang harus dimiliki oleh auditor operasional dalam hal ini adalah 

auditor internal perusahaan tersebut, yaitu :   



    

a. Nature 

Internal auditing is an independent appraisal activity within an 

organization for the review of operations as a service to management. It 

improves managerial control by measuring and evaluation the 

effectiveness of other control, and by maintaining a vigilant watch over 

risks.

  

b. Objective and Scope 

The objective of internal auditing is to assist all members of the 

organization in the effective discharge of responsibility by furnishing them 

with analysis, appraisals, recommendations, and pertinent comments 

concerning the activities reviewed. The attachment of this overall objective 

involves such activities as : 

1. Reviewing and appraising the correctness, adequacy, and application 

of accounting, financial and other operating controls and promoting 

effective control at reasonable cost. 

2. Ascertaining the extent of compliance with established policies, plans, 

and procedures. 

3. Ascertaining the extent to which company assets are accounted for and 

safeguarded from losses of all kinds. 

4. Ascertaining the reability of management data development within the 

organization. 

5. Ascertaining the quality of performance in carrying out assigned 

responsibilities. 

6. Recommending operational improvements. 

c. Responsibility and Authority 

The related authority provides the corporate auditor full access to all of 

the organization s record, properties, and personnel relevant to the 

subject under review. The corporate auditor should be free to review and 

appraise policies, plans, procedures, and records. The internal auditor s 

responsibility should be : 



    

1. To inform and advice management and to discharge this responsibility 

in a manner that is consistent with the codes of ethics of the IIA 

(Institute of Internal Auditors) and the ISACA (Information Systems 

Audit and Control Association). 

2. To coordinate his/her activities with others so as to best achieve audit 

objectives and the objectives of the organization.  

d. Independence 

Independence is essential to the effectiveness of corporate auditing. This 

independence is obtained primarily through organization status and 

objectively : 

The organizational status of the corporate auditing function and the 

support accorded to it by management are major determinants of its range 

and value. The head of the corporate auditing function should be 

responsible to an officer whose authority is sufficient to assure both a 

broad range of audit coverage and the adequate consideration of and 

effective action on the audit findings and recommendations.

 

e. Regulatory Issues 

Due care is required in reporting bodies and federal laws. Relevant laws 

include income tax, SEC (the Security and Exchange Commision), 

copyright laws and the foreign corrupt practice act.  

2.3.6. Program Audit Operasional  

Program Audit operasional adalah rangkaian yang sistematis dari prosedur 

audit untuk melakukan audit serta informasi yang tersedia tentang objek audit. 

Untuk dapat melaksanakan suatu audit dengan hasil yang baik maka diperlukan 

program audit yang lengkap, terperinci dan terarah.  

Berdasarkan Standar Profesional Audit Internal yang dikutip oleh Hiro 

Tugiman (1997 : 53) mengenai langkah-langkah audit adalah :  

Kegiatan audit harus meliputi perencanaan audit, pengujian dan 

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti.

 



    

1. Perencanaan audit 

Perencanaan audit harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal  

berikut ini : 

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. 

b. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan di audit. 

c. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit. 

d. Pemberitahuan kepada pihak yang dianggap perlu. 

e. Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenal kegiatan 

yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan untuk 

mengidentifikasikan area yang ditekankan dalam audit, serta untuk 

memperoleh berbagai alasan dan sasaran dari pihak yang akan 

diperiksa. 

f. Penulisan program audit 

g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit 

akan disampaikan. 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Auditor internal harus mengumpulkan, menganalisis, 

menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk 

mendukung hasil audit. 

3. Pemberitahuan hasil 

Auditor internal harus memberitahukan hasil audit yang telah 

dilakukan setelah audit selesai dilaksanakan. Laporan ini harus 

objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. 

4. Tindak lanjut (Follow up) 

Auditor internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindal 

lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit 

yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.    



    

Program audit umunya harus dapat memberikan informasi mengenai (isi 

program audit) : 

1. Tujuan audit 

Tujuan audit harus diungkapkan dengan jelas dalam program kerja 

audit mengenai hasil apa yang diharapkan audit. 

2. Ruang lingkup audit 

Ruang lingkup audit harus dijelaskan apakah audit akan meliputi 

sebagian atau seluruh ruang lingkup audit. 

3. Latar belakang 

Program kerja audit harus dapat memberikan informasi mengenai 

latar belakang program, fungsi atau tugas pokok objek yang akan 

diaudit dan informasi mengenai sumber pendapatan, pengeluaran, 

tempat kedudukan serta hal lain yang diperlukan untuk dapat 

memahami tujuan dan ciri-ciri kegiatannya. 

4. Sasaran audit 

Sasaran audit harus dinyatakan dengan jelas sehingga auditor 

mengetahui dengan pasti masalah-masalah khusus apa yang harus 

diaudit agar sasaran audit tercapai. 

5. Prosedur audit 

Dalam setiap audit harus dijelaskan prosedur yang harus diikuti 

oleh para auditor untuk mencapai tujuan audit. Hal ini dilakukan 

dengan suatu cara yang tidak dibatasi pertimbangan keahlian 

auditor. Program audit tidak boleh dibuat sebagai suatu daftar yang 

kaku, yang tidak dapat diubah sehingga mematikan inisiatif dan 

kreatifitas auditor.   

Dalam isi program audit juga perlu dijelaskan siapa yang melaksanakan 

prosedur tersebut sehingga tugas-tugas auditor dapat dilaksanakan secara efektif, 

program audit tersebut ada persetujuan dan pengesahan dari pihak-pihak yang 

berwenang agar prosedur audit tersebut tidak dibuat oleh salah satu pihak 



    

misalnya manajer audit saja, tetapi juga oleh staf audit yang lain serta kepala 

kantor.  

2.3.7. Kriteria Audit Operasional  

Dalam mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu bagian atau fungsi 

perusahaan diperlukan suatu kriteria. Kriteria adalah nilai-nilai ideal atau nilai-

nilai normatif dari objek yang diaudit yang digunakan sebagai tolak ukur dalam 

melakukan perbandingan. Dalam audit operasional, hal utama yang paling sulit 

adalah menetapkan kriteria spesifik untuk mengevaluasi apakah efektifitas dan 

efisiensi telah dilakukan, karena tidak adanya pedoman tertentu yang harus 

diikuti.  

Menurut Arens et all (2006 : 781-782) terdapat empat sumber yang dapat 

digunakan dalam menetapkan kriteria dalam audit operasional, yaitu : 

1. Historical Performance (Prestasi Kinerja Masa Lalu) 

Kriteria yang didasarkan pada hasil hasil audit dari periode sebelumnya, 

dengan tujuan untuk membandingkan apakah yang dilakukan menjadi 

lebih baik atau lebih buruk . Keuntungan dari kriteria ini adalah mudah 

dibuat, tetapi tidak memberikan pandangan mendalam mengenai seberapa 

baik atau buruk unit usaha yang diaudit dalam melakukan aktifitasnya. 

2. Benchmarking (Kinerja yang dapat diperbandingkan) 

Umumnya data kinerja dari suatu entitas mempunyai kesamaan dengan 

entitas lain yang sejenis baik dalam organisasi maupun luar organisasi. 

Sehingga data kinerja dapat diperbandingkan, dan merupakan sumber yang 

sangat baik untuk mengembangkan kriteria. 

3. Engineered Standard (Standar Rekayasa) 

Dalam banyak jenis penugasan audit operasional, adalah mungkin dan 

layak untuk mengembangkan kriteria berdasarkan standar rekayasa. 

Misalnya studi waktu dan gerak untuk menentukan tingkat keluaran 

produksi. Kriteria ini memakan waktu dan biaya yang besar dalam 

pengembangannya, karena memerlukan banyak ahli, akan tetapi hal ini 



    

mungkin akan sangat efektif dalam memecahkan suatu masalah 

operasional yang utama. 

4. Discussion and Agreement (Pembahasan dan Persetujuan) 

Kadang-kadang kriteria yang objektif akan sangat sulit di dapat atau 

memakan biaya yang besar, dan kriteria dapat dikembangkan melalui 

pembahasan dan persetujuan yang sederhana. Pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses ini harus meliputi manajemen dari kesatuan yang diaudit, 

auditor operasional, dan kesatuan atau orang-orang yang akan mendapat 

laporan tentang temuan-temuan yang didapat.  

2.3.8. Keterbatasan Audit Operasional  

Audit operasional disamping memiliki banyak manfaat, namun audit ini 

memiliki beberapa keterbatasan untuk dapat memecahkan semua masalah yang 

ditemukan dalam organisasi.  

Menurut Boynton et all (2001 : 327) keterbatasan utama dalam 

pelaksanaan audit operasional, yaitu : 

1. Waktu 

Waktu merupakan faktor pembatas dari suatu audit operasional. Hal ini 

disebabkan karena auditor dapat segera memberikan informasi kepada 

manajemen untuk memecahkan masalah yang timbul dan cara-cara yang 

tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu sangat penting 

bahwa audit operasional harus dilaksanakan dengan teratur agar setiap 

permasalahan yang muncul dapat diketahui secara dini dan tidak menjadi 

lebih buruk. 

2. Keahlian dan pengetahuan auditor 

Keterbatasan pengetahuan auditor merupakan salah satu keterbatasan dari 

audit operasional dan dapat menghambat pemecahan suatu masalah yang 

ada karena tidak mungkin seorang auditor untuk mengetahui dan 

menguasai berbagai bidang bisnis. Untuk mengatasi keterbatasan ini perlu 

dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi auditor.  



    

3. Biaya 

Biaya merupakan salah satu keterbatasan dalam melaksanakan audit 

operasional. Oleh karena itu auditor harus mempertimbangkan antara 

biaya audit yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Ini berarti 

auditor harus mengabaikan situasi permasalahan yang kecil yang mungkin 

dapat menghabiskan biaya jika diselidiki lebih lanjut.  

2.4. Tahap-Tahap Audit Operasional  

Dalam melaksanakan audit operasional diperlukan suatu rerangka kerja 

yang terstruktur agar kegiatan audit dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu 

perlu disusun rencana tahap-tahap audit yang akan dilaksanakan.  

Menurut Arens et all (2006 : 782-783) terdapat tiga tahap dalam audit 

operasional, yaitu : 

1. Planning (Perencanaan)   

Perencanaan dalam audit operasional serupa dengan audit atas laporan 

keuangan. Pada saat perencanaan, auditor harus menentukan ruang lingkup 

penugasan, menyampaikannya pada unit organisasional, menentukan staf yang 

tepat dalam penugasan, mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit 

organisasional dan memutuskan bukti yang harus dikumpulkan dengan tepat.  

2. Evidence Accumulation and Evaluation (Pengumpulan Bukti dan Evaluasi)   

Auditor dapat mengumpulkan berbagai jenis bukti yang biasanya 

merupakan hasil tanya jawab dengan klien, dan pengamatan sering digunakan 

secara ekstensif. Konfirmasi dan ketepatan penghitungan kurang ekstensif 

digunakan pada sebagian besar audit operasional dibandingkan dengan audit 

keuangan karena ketepatan bukan merupakan tujuan kebanyakan audit 

operasional. Auditor harus mengumpulkan bukti kompeten yang digunakan 

sebagai dasar yang layak untuk menarik kesimpulan mengenai tujuan yang 

sedang diuji. Setelah bahan bukti dikumpulkan, auditor harus memutuskan 

apakah layak pemeriksaan dilakukan setiap tahun oleh auditor yang kompeten. 

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



      

Pelaporan  audit operasional biasanya dikirim hanya untuk pihak 

manajemen, dengan satu salinan untuk unit yang diaudit. Audit operasional 

memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk menyajikan ruang 

lingkup audit, temuan dan rekomendasi penulisan laporan seringkali banyak 

memakan waktu agar temuan-temuan dan rekomendasi audit dapat 

disampaikan secara jelas. Tindak lanjut merupakan hal yang biasa dalam audit 

operasional jika rekomendasi disampaikan kepada pihak manajemen. 

Tujuannya adalah untuk memastikan apakah perubahan-perubahan yang 

direkomendasikan telah dilaksanakan, dan jika tidak harus ada alasannya.  

Secara umum tahap-tahap yang dilakukan pada pemeriksaan manajemen 

adalah mengumpulkan informasi, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi 

untuk perbaikan bila diperlukan.  

Menurut Rob Reider (2002 : 39) menyebutkan bahwa ada lima tahapan 

pemeriksaaan manajemen secara spesifik, yaitu : 

1. Planning  

2. Work Program 

3. Fieldwork 

4. Development of Review Findings and Recommendations 

5. Reporting  

2.4.1. Planning (Perencanaan)  

Dalam tahap pertama ini, pemeriksa harus mempunyai pengetahuan yang 

cukup untuk mengidentifikasi berbagai bidang dan peristiwa yang dianggap 

penting dan menentukan hal-hal apa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. 

Karena pada tahap ini, pemeriksa memperoleh informasi umum mengenai 

aktifitas-aktifitas yang ada di perusahaan, sifat umum dari setiap aktivitas dan hal-

hal penting yang berkaitan dan informasi umum lainnya untuk memulai 

pemeriksaan.  

Langkah awal yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah mengerti 

keadaan organisasi yang diperiksa. Oleh karena itu, pemeriksa diharapkan 



    

mengerti rencana organisasi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, 

serta pengendalian yang terkait.  

Tujuan utama dari tahap planning (perencanaan) adalah : 

1. Mengumpulkan informasi mengenai area operasional. 

2. Mengidentifikasi kemungkinan area yang bermasalah. 

3. Sebagai dasar dari tahap program kerja dalam pemeriksaan operasional.  

Informasi 

 

informasi yang dikumpulkan pada tahap perencanaan : 

1. Peraturan yang berlaku bagi aktivitas yang diperiksa. 

2. Material yang ada di dalam perusahaan. 

3. Informasi keuangan. 

4. Metode operasi dan prosedur. 

5. Informasi mengenai manajemen dan laporan-laporannya. 

6. Area-area yang bermasalah.  

Sumber-sumber untuk mendapatkan informasi pada tahap perencanaan 

antara lain : 

1. Wawancara. 

2. Data organisasi. 

3. Kebijakan dan prosedur 

4. Data keuangan. 

5. Laporan operasional dan manajemen. 

6. Inspeksi fisik.  

Tahap planning (perencanaan) pada pemeriksaan operasional cukup 

menentukan keberhasilan pemeriksaan operasional secara keseluruhan karena 

kesalahan dalam penentuan area bermasalah akan mengakibatkan tidak 

tercapainya tujuan perusahaan itu sendiri. Hasil yang diperoleh dari tahap 

perencanaan ini akan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan langkah-

langkah dalam tahap work program.  



    

2.4.2. Work Program (Program Kerja)  

Tahap program kerja adalah jembatan yang menghubungkan tahap 

planning (perencanaan) dengan tahap Fieldwork (kerja lapangan). Program kerja 

berisi rencana kerja sebagai panduan dalam menjalankan pemeriksaan 

operasional. Program kerja sangat bermanfaat bagi pemeriksa sebagai peta dan 

penunjuk arah dalam melakukan pemeriksaan.  

Program kerja yang disusun dengan baik akan sangat membantu untuk 

mendukung pemeriksaan yang efektif dan efisien. Program kerja merupakan kunci 

keberhasilan pemeriksaan operasional karena dapat memberikan manfaat antara 

lain : 

a. Sebagai rencana sistematis mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dan 

akan dikomunikasikan kepada seluruh staf pemeriksaan. 

b. Sebagai dasar yang sistematis dalam pembagian tugas kepada anggota-

anggota staf pemeriksa sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-

masing. 

c. Sebagai dasar supervisor untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan 

operasional dengan membandingkan kinerja standar, rencana dan 

persyaratan yang telah dilakukan. 

d. Membantu staf pemeriksa  yang belum berpengalaman dan mengajarkan 

mereka mengenai ruang lingkup, tujuan dan langkah-langkah kerja dalam 

pemeriksaan operasional. 

e. Sebagai dasar untuk menyusun catatan ringkasan mengenai pekerjaan 

yang dilaksanakan dalam pemeriksaan operasional. 

f. Membantu pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan yang akan 

datang.  

Sedangkan menurut Rob Reider (2002 : 184) untuk mengembangkan 

prosedur-prosedur dalam program kerja, pemeriksa harus mengacu pada empat 

prosedur berikut : 

a. Identifications of the critical operations areas and their related control 

and risk areas. 



    

b. Developments of key questions and work steps to validate and quantity the 

perceived risk areas. 

c. Identifications of work steps needed to provide answer to the perceived 

risk areas and key questions. 

d. Developments of review work plans for each area to be reviewed, 

including personal assignment, time schedule and review budget.  

Dalam sebuah program kerja yang baik, di dalamnya harus memenuhi 

kriteria-kriteria sebagai berikut :  

a. Program kerja berhubungan dengan tipe perusahaan secara spesifik, 

pegawai-pegawai yang terlibat, sistem dan prosedur, serta tingkat 

kerumitan pekerjaan. 

b. Setiap langkah kerja harus mencantumkan syarat penyelesaiannya dan 

alasan untuk melaksanakan langkah tersebut. 

c. Program kerja harus fleksibel dan memungkinkan untuk diselesaikan 

sengan perubahan dalam prosedur pemeriksaan. 

d. Program kerja harus secara spesifik menyediakan sarana untuk 

pengembangan informasi atas temuan-temuan setiap individu.  

2.4.3. Fieldwork (Pemeriksaan Lapangan)  

Pada tahap ini pemeriksa menganalisis operasi-operasi untuk menentukan 

efektifitas manajemen dan pengendalian-pengendalian yang berhubungan. Tujuan 

pada tahap ini adalah menentukan perlu atau tidaknya peningkatan pada situasi 

tertentu, apakah kegunaannya, dan mengapa harus dilakukan hal tersebut. 

Berdasarkan critical area (area kritis) yang telah diidentifikasi pada tahap 

perencanaan dan langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan pada tahap 

penyusunan program kerja, terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan dalam 

tahap fieldwork, yaitu : 

1. Apakah pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur yang berlaku. 



    

2. Apakah peraturan, prosedur, pengendalian manajemen dan kebijakan yang 

telah ditetapkan dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis sesuai 

dengan keinginan top manajemen.  

Menurut Rob Reider (2002 : 211) terdapat empat tugas umum yang dapat 

dilakukan guna membantu mencapai kesimpulan yang tepat, yaitu : 

a. Fact findings or verifications (Temuan fakta atau verifikasi) 

b. Evaluation (Evaluasi) 

c. Review of findings (Tinjauan ulang terhadap temuan) 

d. Recommendations (Rekomendasi)   

2.4.4. Development of Findings and Recommendations (Pengembangan 

Temuan dan Rekomendasi)  

Untuk mengembangkan temuan pemeriksaan operasional secara spesifik, 

pemeriksa harus mengetahui dan menggunakan secara efektif komponen berikut : 

a. Statement of condition : Apa yang ditemukan oleh pemeriksa ? 

b. Criteria : Bagaimana seharusnya ? 

c. Cause : Mengapa bisa terjadi ? 

d. Effect : Apa pengaruhnya terhadap operasi ? 

e. Recommendation : Apa yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi situasi 

tersebut dengan menggunakan praktik terbaik saat ini ?  

2.4.5. Reporting (Pelaporan)  

Pada tahap ini pemeriksa mengkomunikasikan laporan berdasarkan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan kepada pihak manajemen dan bagian operasi yang 

diperiksa. Laporan merupakan ringkasan dari hasil pemeriksaan.  

Menurut Rob Reider (2002 : 334), laporan pemeriksaan harus mencakup 

empat hal, yaitu : 

a. What the operational review terms has accomplished. 

b. What was found during the course of operational review. 



    

c. The extent of operational deficiencies. 

d. What Operations personnel have done those far to correct the situations.  

Menurut Rob Reider (2002 : 348-349) karakter laporan yang baik adalah : 

a. Significance. 

b. Usefullness and timeliness. 

c. Accuracy and adequancy of support. 

d. Convincingness. 

e. Objectively and perspective. 

f. Clarity and simplicity. 

g. Conciness 

h. Constructiveness.  

2.5. Ekonomi, Efisiensi dan Efektifitas  

Pendapat Rob Reider (2002 : 20-23) di dalam bukunya yang berjudul 

Operational review; maximum result at efficient cost.

 

tentang ekonomi, 

efisiensi dan efektifitas adalah : 

2.5.1. Economy (or the cost of operations) - Ekonomi (atau biaya operasional). 

Dalam menilai keekonomisan kegiatan operasional, alokasi dan 

penggunaan sumber daya, pemeriksa operasional harus memikirkan apakah 

perusahaan : 

a. Mengikuti kebiasaan untuk memperoleh sumber daya yang masuk 

akal. 

b. Kelebihan staf dalam menjalankan suatu fungsi. 

c. Memperbolehkan menyimpan kelebihan material di gudang. 

d. Menggunakan mesin atau perlengkapan yang biaya melebihi dari yang 

diperlukan.  

e. Menghindari pemborosan sumber daya.    



    

2.5.2. Effiency (or methods of operations) - Efiensi (atau metode operasional). 

Apakah perusahaan telah menjalankan tanggung jawab dengan 

pengeluaran minimum untuk satu usaha (effort) ? 

Contoh ketidakefisienan yang patut diwaspadai meliputi : 

a. Penggunaan prosedur komputerisasi dan manual yang tidak tepat. 

b. Aliran kertas kerja yang tidak efisien. 

c. Ketidakefisienan system operasi dan prosedur-prosedur. 

d. Pekerjaan yang dikerjakan double (merangkap). 

e. Langkah-langkah kerja yang tidak perlu.  

2.5.3. Effectiveness (or result of operations) 

 

Efektifitas (atau hasil aktivitas 

operasional). 

Apakah perusahaan merupakan hasil atau keuntungan berdasarkan tujuan 

yang telah ditetapkan atau kriteria yang lain yang dapat diukur ? 

Tinjauan atau hasil aktivitas operasional meliputi : 

a. Penilaian atas sistem perencanaan perusahaan dalam 

pengembangannya pada tujuan dan rencana terperinci. 

b. Penilaian kecukupan system manajemen untuk mengukur efektifitas. 

c. Menentukan tingkat yang akan dicapai. 

d. Identifikasi faktor-faktor yang menghalangi terciptanya hasil yang 

memuaskan.    

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa efektifitas menyangkut 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk menggunakan 

sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dalam hal ini 

efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan output 

tertentu dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dan kemampuan 

menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk menghasilkan output yang 

lebih besar. Sedangkan efektifitas berdasarkan tema penelitian adalah memadukan 



    

antara fungsi-fungsi organisasi seperti penjualan, pemasaran dan produksi dengan 

tingkat pencapaian penjualan di pasaran.  

2.6. Biaya 

2.6.1. Pengertian Biaya  

Menurut Mulyadi (2000 : 8) biaya didefinisikan sebagai berikut :  

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan 

mata uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk mencapai tujuan 

tertentu.

  

IAI dalam PSAK (2007 : 14) mendefinisikan beban sebagai berikut :  

Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul 

dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok 

penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar 

atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aset tetap.

  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya merupakan 

pengurangan aktiva atau penambahan utang atau perpaduan dari keduanya dalam 

suatu perisode tertentu, yang terjadi akibat penyerahan barang atau jasa baik 

terkait secara langsung atau tidak langsung dalam upaya menghasilkan 

pendapatan atau meningkatkan aktiva perusahaan melalui perolehan laba.  

2.6.2. Penggolongan Biaya  

Menurut Mulyadi (2000 : 14) biaya dapat digolongkan menurut : 

1. Objek pengeluaran. 

2. Fungsi pokok dalam perusahaan. 

3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 

4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

Menurut Hammer et all yang dialihbahasakan oleh Krista (2004 : 40) biaya 

dapat digolongkan menurut : 

1. Produk (satu lot, batch, atau unit dari suatu barang jadi atau jasa). 

2. Volume produksi. 



    

3. Departemen, proses, pusat biaya, atau sub divisi lain dari manufaktur. 

4. Periode akuntansi (biaya dapat digolongkan sebagai pengeluaran modal 

dan pengeluaran pendapatan). 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggolongan biaya 

dapat dilakukan sesuai dengan jenis dan kegunaan dari biaya itu sendiri karena itu 

banyak terdapat jenis-jenis biaya yang didasarkan penggolongan biaya.  

2.7. Biaya Operasi 

2.7.1. Pengertian Biaya Operasi  

Menurut Syahrul dkk (2000 : 594) pengertian biaya operasi adalah :  

Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan administratif dan 

penjualan dari suatu perusahaan disebut juga non manufacturing expenses, 

merupakan biaya periode yang berkaitan dengan waktu bukan dengan produk. 

Biaya-biaya ini dibagi atas biaya penjualan (selling expenses) dan biaya 

administrasi dan umum (general and administrative expenses).

  

Menurut Sunarto (2003 : 4) pengertian biaya operasi adalah :  

Harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi 

untuk memperoleh pendapatan.

   

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikatakan biaya operasi sama 

dengan beban operasi yaitu biaya-biaya yang terdapat dalam proses untuk 

memperoleh pendapatan seperti gaji penjualan, biaya iklan dan biaya asuransi. 

Penganggaran biaya menunjukan pada kata proses tentang bagaimana menentukan 

siapa yang harus bertanggung jawab atas jenis biaya tertentu, proses ini 

mengharuskan kita untuk dapat menginvestarisasikan terlebih dahulu semua 

bagian atau seksi atau urusan yang ada dalam perusahaan, untuk ditunjuk sebagai 

pusat anggaran atau budget center. Kemudian kita tentukan jenis biaya apa saja 

yang berada di bawah tanggung jawab pusat anggaran tersebut, baik di dalam 

perencanaan manajemen maupun pengawasannya, dengan demikian apabila 

terdapat kekeliruan dalam perencanaan biaya mudah dicari siapa penanggung 

jawabnya. 



     

Penganggaran biaya operasi tergantung pada berbagai macam faktor, 

banyak dari biaya operasi yang secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi volume 

penjualan dari bulan ke bulan, misalnya biaya yang berupa komisi penjualan dan 

ongkos kirim, ada pula biaya operasi lainnya yang dipengaruhi secara tidak 

langsung contohnya sewa, asuransi dan penyusutan. Biaya operasi disetiap 

perusahaan berbeda dan disesuaikan dengan karakteristik dan jenis kegiatan yang 

dijalankan.  

2.7.2. Efektifitas Pengendalian Biaya Operasi  

Pengendalian biaya merupakan langkah yang diambil oleh manajemen 

untuk memastikan bahwa semua segmen fungsi organisasi berprilaku konsisten 

terhadap kebijakannya dengan cara membandingkan biaya actual terhadap biaya 

standar untuk menilai kinerja dan ketidakefektifan yang selanjutnya diselidiki 

untuk dilakukan perbaikan.  

Menurut Mulyadi (2000 : 8) menyatakan efektivitas pengendalian biaya 

operasi adalah :  

Suatu alat yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah setiap salah 

saji potensial yang terdapat dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi bisnis.

  

Melihat dari tujuan akhir yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan pada 

umumnya adalah keuntungan yang maksimal. Dalam usahanya untuk mencapai 

tingkat keuntungan yang maksimal, tingkat biaya perlu direncanakan secara 

sangat hati-hati, terutama dalam hubungannya dengan proyeksi arus kas keluar 

dan pengawasan atau pengendalian biaya. Perencanaan biaya yang baik harus 

dipusatkan pada hubungan antara tingkat keluaran tersebut.  

Dalam usaha meminimalkan biaya, perusahaan terkadang berusaha 

mengurangi biaya tanpa mempedulikan akibat yang akan ditimbulkan. Kebijakan 

seperti ini jutru dapat menimbulkan biaya yang cenderung lebih besar, dalam 

hubungan ini biaya perlu diawasi. Manajemen perlu mempelajari laporan 

akuntansi dan laporan-laporan lainnya serta membandingkan laporan tersebut 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat 

menunjukan apakah pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan 



    

efisien. Efektifitas merupakan merupakan pencapaian sasaran yang telah 

ditentukan, sesudah mempertimbangkan alternatif yang bersangkutan dalam 

mengukur efektivitas ini, yaitu tingkat kinerja yang sebenarnya sebanding dengan 

sasaran kinerja.  

Agar tercapainya tujuan pengawasan atau pengendalian ini, langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan standar perbandingan yang 

merupakan pondasi dan basis pengendalian akuntansi yang efektif. Dalam hal ini 

standar akuntansi menyediakan alat untuk mengukur dan menilai prestasi kerja. 

Langkah kedua yaitu menilai prestasi pelaksanaan yang sebenarnya terjadi. Dan 

langkah yang ketiga adalah membandingkan biaya yang sesungguhnya terjadi 

(aktual) dengan biaya yang seharusnya terjadi (standar).  

Pengendalian biaya operasi sangat dibutuhkan terutama dalam hal 

pembiayaan operasi perusahaan. Pengendalian ini sangat membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan dan memelihara serta mempertahankan operasional yang 

efektif sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pimpinan 

perusahaan.  

Agar tercapainya pengendalian biaya operasi yang efektif, maka perlu 

dilakukan pemeriksaan operasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan 

efisiensi atas penggunaan metode dan prosedur operasi serta pengembangan 

rekomendasi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan metode dan 

prosedur operasi tersebut, sehingga terpantau kinerja dari pengendalian khususnya 

pengendalian biaya operasi.                   


