
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peranan 

2.1.1 Pengertian Peranan 

Dalam menjalankan usahanya, pimpinan perusahaan memerlukan alat bantu 

yang mempunyai peranan dalam mengarahkan dan mengendalikan setiap aktivitas 

perusahaan. Pengertian tentang peranan (role) yang dikemukakan oleh Soejono 

Soekanto (2000:268) adalah sebagai berikut : 

1. Peranan mencakup norma – norma yang dihubungkan dengan posisi 
atau tempat seseorang dalam masyarakat.peranan dalam arti ini 
merupakan rangkaian aturan – aturan yang membinmbing seseorang 
dalam kehidupan kemasyarakatan  

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat  

  
Jadi definisi tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa suatu peranan 

adalah sesuatu yang nyata atau kongkrit, bukan sesuatu yang abstrak 

 

2.2 Auditing 

2.2.1 Pengertian Auditing 

Audit yang kita kenal dengan kata auditing, sebenarnya merupakan suatu 

disiplin ilmu yang menganalisis kenyataan yang ada dan membandingkannya 

dengan sesuatu yang diharapakan atau ditetapkan. Dalam kata lain, audit adalah 

aktivitas yang membandingkan suatu kondisi dengan kriteria. Kondisi adalah 

kenyataan yang terjadi, sedangakan kriteria adalah suatu hal yang seharusnya 

melekat pada objek tersebut, lazim pula disebut standar. 

Pengertian auditing menurut William F. Messier, Jr (2000 : 7) adalah : 

“Auditing is systematic process of objective, obtaining and evaluating 
evidence regarting assertion about economic action and events to a ascertain 
the degree of correspondence between those assertions and established criteria 
and communicating the result to interested users 
 



 

Sedangkan pengertian auditing menurut Arens et al (2006:4) adalah :  

“ 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 competent, 
independent person.” 

Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa istilah penting yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

1. Information and Established Criteria (Informasi dan Kriteria yang 

Ditetapkan) 

Untuk melakukan audit, harus ada informasi dapat diverifikasi dan beberapa 

standar (kriteria) sebagai dasar bagi auditor untuk mengevaluasi. 

2. Accumulating and Evaluating Evidence (Mengumpulkan dan Mengevaluasi 

Bukti) 

Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan 

apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa hasil wawancara dengan klien, 

komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, dan data 

elektronik mengenai transaksi. Auditor harus memperoleh bukti dengan 

kualitas dan kuantitas yang cukup memadai untuk memenuhi tujuan 

pemeriksaan. Sangat penting bagi auditor untuk menentukan bukti macam apa 

yang harus dikumpulkan dalam rangka memenuhi suatu kriteria tertentu.  

3. Competent and Independent Person (Pihak yang Kompeten dan Independen) 

Auditor harus terkualifikasi untuk mengerti kriteria yang digunakan  harus 

kompeten untuk mengetahui tipe dan jumlah bukti yang harus dikumpulkan 

untuk membuat simpulan yang tepat setelah bukti-bukti tersebut diperiksa. 

Auditor juga harus memiliki mental dan sikap yang independen. Klien 

membayar auditor untuk melaksanakan pemeriksaan atas kewajaran laporan 

keuangan perusahaannya, namun bukan berarti auditor harus  tunduk pada 

klien. Baik auditor intern maupun ekstern harus tetap menjaga integritasnya 

dalam mengeluarkan opini. 

 

 



 

4. Reporting (Pelaporan) 

Tahap akhir dalam proses audit adalah menyiapkan audit report di mana 

auditor mengomunikasikan hasil temuannya kepada para pengguna laporan 

tersebut.  

Definisi diatas dapat diartikan bahwa Auditng merupakan suatu proses yang 

sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen untuk 

menghimpun dan mengevaluasi data mengenai informasi kuantitatif dari suatu 

kesatuan ekonomi yang spesifik yang bertujuan untuk menentukan dan 

melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai tingkat 

kesesuaian antara informasi kuantitatif (kondisi) dengan suatu kriteria yang telah 

ditetapkan. 

 
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Auditing 

Di dalam suatu perusahaan, sesuatu yang terjadi tidak selamanya  sesuai 

dengan yang didinginkan atau diharapkan. Untuk mendorong agar peristiwa atau 

kondisi yang terjadi sesuai dengan yang diinginkan, pimpinan perusahaan perlu 

memantau tentang kesesuaian kedua hal tersebut. Tingkat kesesuaian keduanya 

harus dapat ditunjukan melalui proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti yang 

dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, yang disebut dengan 

kegiatan auditing. 

Menurut Nugroho Widjayanto (1985:337) tujuan dari audit adalah untuk 

melihat apakah kondisi yang ada telah sesuai dengan apa yang diharapakan 

ataupun kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 

Ada pun manfaat yang dapat diperoleh melalui suatu kegiatan audit, antara 

lain adalah untuk : 

1. Audit bermanfaat dalam merumuskan masalah-masalah dalam perusahaan. 

2. Audit bermanfaat dalam mendorong efektivitas dan efisiensi perusahaan. 

3. Audit bermanfaat dalam meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. 

4. Audit mendorong ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 



 

2.2.3 Jenis-Jenis Auditing 

Menurut Arens et al (2006:14), audit dapat dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu sebagi berikut:  

1. Financial Statement Audit (audit laporan keuangan) 

Audit laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah 

keseluruhan laporan keuangan (informasi kuantitatif yang diperiksa) telah 

disajikan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Umumnya 

kriteria yang digunakan adalah standar akuntansi yang berlaku umum seperti 

Standar Akuntansi Keuangan. Audit terhadap laporan keuangan umumnya 

meliputi audit atas laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan arus 

kas, serta catatan kaki yang menyertainya. 

2. Operational Audit (audit operasional) 

Merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode 

operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya, dan 

menilai apakah cara-cara pengelolaan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut 

telah berjalan dengan baik. Pada audit keuangan, auditor banyak 

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

catatan ataupun bukti pembukuan saja. Sedangkan pada audit operasional, 

auditor dituntut untuk mengamati dan menilai kegiatan yang melatarbelakangi 

bukti-bukti tersebut. 

Dalam audit operasional, auditor dituntut untuk menggunakan kacamata 

manajemen dalam pelaksanaan tugasnya. Ia harus mamapu memberikan 

pandangan-pandangan dengan dasar pijakan manajerial, sehingga ia harus 

menyerap informasi dari objek yang diaudit dengan teknik yang lebih luwes 

dan luas dibanding teknik yang digunakan dalam audit keuangan. Tinjauan 

dalam audit operasional tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi 

juga meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, pemanfaatan komputer, 

metode produksi, pemasran dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan 

keahlian auditor. 

 

 



 

3. Compliance Audit (audit ketaatan) 

Audit ketaatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan apakah pihak 

yang diperiksa telah mengikuti atau mematuhi prosedur-prosedur, aturan-

aturan atau regulasi-regulasi tertentu yang telah ditentukan oleh pihak yang 

memiliki wewenang lebih tinggi. Hasil auditnya biasanya dilaporkan kepada 

pihak-pihak di dalam perusahaan itu sendiri. 

 

2.3 Audit Operasional 

2.3.1 Pengertian audit Operasional 

Audit operasional mulai dikenal di Indinesia pada tahun 70-an terutama oleh 

lembaga auditor seperti halnya Direktorat jendral Pengawasan keuangan Negara 

(Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Audit operasional disebut juga 

sebagai audit manajemen, audit prestasi, audit system dan sebagainya. Oleh 

karena itu, para ahli telah mengemukakan definisinya berbeda-beda pula.  

Audit Operasional menurut Arens et al ( 2006:19 ) adalah : 

” An Operating Audit is a view of any part of an organizations operating 

procedures and methods for the purpose of  evaluating efficiency and 

effectiveness”. 

Definisi di atas dapat diartikan bahwa audit operasional adalah suatu 

tinjauan ulang dari segala prosedur operasional organisasi dan metode 

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. 

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

dikutip oleh  Amin Widjaya Tunggal (2000:4), audit operasional didefinisikan 

sebagai :  

“ Operasional auditing adalah suatu proses yang sistematis dari 
penelitian efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi operasi suatu organisasi 
dibawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang 
tepat hasil dari penilaian beserta rekomendasi untuk perbaikan.”  

  

 

 

 



 

 Definisi lain tentang audit operasional menurut Rob Reider (2002:25) 

adalah: 

“ Opertional audit is review of operations performance from a 
management view point to evaluate the economy, efficiency, 
effectiveness of any and all operation, limited only buy management 
desire.” 
 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan  bahwa audit operasional atau 

pemeriksaan operasional merupakan tinjauan atau penilaian atas aktivitas atau 

kegiatan atau cara pengelolaan operasi dari organisasi atau bagian organisasi 

dengan tujuan untuk memeriksa kehematan, efisiensi dan keekonomisan kegiatan 

tersebut dan juga untuk menilai apakah cara – cara pengelolaan yang diterapkan 

dalam perusahaan tersebut sudah dijalankan dengan baik. Pemeriksaan ini disertai 

dengan pemeriksa operasional yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan 

dan merekomendasikan berbagai tindakan yang harus dilaksanakan.  

 

2.3.2 Ruang lingkup Audit Operasional 

Ruang lingkup audit operasional lebih luas daripada audit keuangan, karena 

pemeriksaan operasional berkisar pada masalah keuangan dan di luar keuangan. 

Audit operasional mencakup keseluruhan kegiatan program, fungsi perusahaan, 

tujuan perusahaan, lingkungan perusahaan, kebijakan operasinya, personalia, dan 

kadang-kadang mencakup fasilitas fisik lainnya.  

Berikut ini adalah beberapa ruang lingkup audit operasional menuru Rob 

Reider (2002:31), yaitu : 

1. An extention of the audit functions into all operations of a business. 
2. The Identification of opportunities for greater efficiency and economy, 

or to improve effectiveness in carrying out operational procedures. 
3. Review technique that involves evaluating the efficiency and economy 

with rich resources ara manage and consumed. 
4. Review of operations from a management view point. 
5. Combination of economy and efficiency and effectiveness, or program 

result evaluation. 
 
 
 
 



 

Dari keterangan di atas dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Perluasan fungsi terhadap semua fungsi operasi bisnis 

2. Identifikasi kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki efektivitas 

dalam menjalankan prosedur operasional. 

3. Tinjauan teknik yang meliputi pengevaluasian sumber daya yang efisien 

dan ekonomis yang mana sudah diatur dan dilaksanaka. 

4. Tinjauan terhadap operasi dari sudut pandang manajemen. 

5. Kombinasi dari keekonomisan, efektivitas, dan keefisienan atau program 

yang menghasilkan evaluasi. 

 

2.3.3 Tujuan Audit Operasional 

Menurut Rob Reider (2002:30), audit operasional dilakukan dengan tujuan 

umum sebagai berikut : 

1. Assess Performance (Menilai Kinerja) 

Menilai kinerja dilakukan dengan membandingkan bagaimana pelaksanaan 

aktivitas suatu organisasi dengan criteria yang ada. Misalnya : Tujuan yang 

telha ditetapkan manajemen. 

2. Identufy opportunities for Improvement (Mengidentifikasi Kesempatan untuk 

perbaikan) 

Dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas diharapkan dapat menciptakan 

perbaikan kegiatan operasional suatu organisai. 

3. Develop Recommendation for Improvement of Further Action (Membuat 

Rekomendasi untuk Perbaikan atau Tindak Lanjut) 

Menurut Rob Reider (2002:34) audit operasional dilakukan dengan tujuan 

khusus sebagai berikut : 

1. Untuk memeriksa dan mengevaluasi memadainya sistem akuntansi dan 

pengendalian yang berhubungan dengan internal accounting (termasuk dalam 

pengendalian akuntansi dan administrasi) 

2. Untuk menganalisa sistem dan pengendalian yang berhubungan dengan 

internal control, fungsi operasional dan ketaatan hukum. 



 

3. Untuk menganalisa kesanggupan dalam mencapai tujuan objektif dan 

keputusan – keputusan dalam rencana manajemen yang telah disetujui  

4. Untuk membandingkan pencapaian keputusan – keputusan dengan tujuan dan 

objektifitas perencanaan manajemen dalam satu periode dan untuk 

menentukan alasan – alasan yang membuktikan tujuan dan sasaran yang tidak 

tercapai. 

5. Untuk menganalisa dan menjelaskan biaya yang terlalu besar atau tingginya 

biaya unit untuk seluruh fungsi atau aktifitas dimana seluruh data dapat 

dihitung. 

6. Untuk menaksir dan menilai ketaatan dengan hukum dan peraturan-peraturan 

daerah atau negara. 

7. Untuk mengidentifikasi dan melaporkan kekurangan dan area untuk perbaikan 

dan menentukan bantuan teknik dan tindak lanjut yang diperlukan. 

Pada dasarnya tujuan audit operasional yang utama adalah membantu 

manajemen dalam mencapai efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan atau 

bagian perusahaan, dan juga untuk menilai apakah cara-cara pengelolaan kegiatan 

dalam perusahaan sudah berjalan dengan baik melalui analisis, penilaian, saran-

saran komentar-komentar dari aktifitas perusahaan yang dilakukan auditor.   

 

2.3.4 Manfaat Audit Operasional 

Manfaat audit operasional menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:14) 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan 

keputusan. 

2. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan dan 

pengendalian. 

3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan, rencana-

rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah. 

4. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan 

tindakan preventif yang akan diambil. 



 

5. Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk 

memperkecil pemborosan. 

6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi 

perusahaan. 

Seperti halnya bentuk audit yang lain, dalam audit operasional juga 

diperlukan standar yang dapat digunakan oleh auditor sebagai tolak ukur 

kegiatannya, contoh: sasaran perusahaan, uraian tugas dan berbagai peraturan 

intern perusahaan. Laporan hasil audit operasional pada dasarnya mengikuti 

rekomendasi yang menjelaskan berbagai hal yang perlu mendapat perbaikan atau 

tindak lanjut.    

 

2.3.5 Fungsi Audit Operasional  

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2000:19) fungsi audit operasional adalah 

sebagai berikut : 

1. Menilai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

2. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan dan 

pengendalian. 

3. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan dan menentukan tindakan 

preventif yang akan diambil.   

 

2.3.6 Jenis-Jenis Audit Operasional 

Jenis-jenis audit operasional menurut Arens et al (2003:740) ada tiga 

macam, yaitu : 

1. Audit fungsional (functional audit) 

Audit fungsional adalah audit yang dilakukan terhadap satu atau lebih fungsi 

dalam organisasi. Audit fungsional memungkinkan adanya spesialisasi. Fungsi 

adalah penggolongan aktivitas suatu bisnis seperti : fungsi personalia, fungsi 

produksi, fungsi penjualan dan sebagainya. Pemeriksaan fungsional ini 



 

mempunyai keuntungan karena adanya spesialisasi oleh auditor adalah 

sulitnya melakukan evaluasi terhadap fungsi-fungsi yang saling berkaitan.  

2. Audit organisasi (organization audit) 

Audit oragnisasi adalah pemeriksaan operasional yang berhubungan dengan 

seluruh unit yang ada dalam suatu organisasi, seperti departemen dan cabang. 

Penekanannya adalah untuk menilai apakah fungsi-fungsi dalam organisasi 

berinteraksi dalam efisien dan efektif, perlu diperhatikan pula rencana 

organisasi dan metode dalam mengkoordinasi aktivitas.  

3. Audit khusus (specific asignment) 

Penugasan khusus  atau spesific asignment adalah audit operasioanl yang 

dilaksanakan atas permintaan manajemen secara khusus, seperti penyelidikan 

adanya kesalahan dan kecurangan, memberikan rekomendasi, mengurangi 

biaya pemasaran, mencari penyebab terjadinya sistem elctronic data 

processing  (EDP) yang tidak efektif. 

 

2.3.7 Program Audit Operasional 

Program audit operasional adalah rangkaian yang sistematis dari prosedur 

audit untuk mencapai tujuan audit. Untuk dapat melaksanakan suatu audit dengan 

hasil yang baik diperlukan program audit yang lengkap, terperinci dan terarah. 

Pendapat Arens et al (2003:741) mengenai program audit adalah : 

” The detained instruction for the entire collection of  evidence for an audit 

area or an entire audit is called an audit program “ 

Dengan demikian program audit merupakan rencana langkah kerja yang 

harus dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta 

informasi yang ada tentang objek yang diaudit. 

Program audit menurut pendapat Arens et al (2003:749) pada umumnya 

harus dapat memberikan informasi mengenai isi program audit. 

1. Tujuan Audit 

Tujuan audit diungkapkan dengan jelas dalam program kerja audit mengenai 

hasil apa yang diharapkan dari 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 diaudit dan informasi 

mengenai sumber pendapatan, pengeluaran, kedudukan serta hal ini yang 

diperlukan untuk dapat memahami tujuan dan ciri-ciri kegiatannya. 

4. Sasaran Audit 

Sasaran audit 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 membatasi pertimbangnan keahlian auditor. Program audit tidak boleh 

dibuat sebagai suatu daftar kaku yang tidak dapat diubah sehingga mematikan 

inisiatif dan kreativitas auditor. Di dalam isi program audit juga perlu 

dijelaskan siapa yang melaksankan prosedur tersebut sehingga tugas auditor 

dapat dilaksanakan secara efektif. 

 

2.3.8 Kriteria Audit Operasional 

Dalam mengevaluasi efektivitas 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, sebagai salah satu kesulitan 

paling utama adalah menetapkan kriteria yang khusus untuk mengevaluasi apakah 

efektivitas dan efisiensi telah dijalankan, karena tidak adanya pedoman tertentu 

yang harus diikuti. 

Menurut Arens et al (2003:743), ada empat sumber yang dapat digunakan 

dalam menetapkan kriteria dalam audit operasional, yaitu : 



 

1. Historical Performance (Prestasi Kinerja Masa Lalu)  

Kriteria yang didasarkan pada hasil sebenarnya atau hasil audit dari periode 

sebelumnya, dengan tujuan untuk membandingkan apakah yang telah 

dilakukan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Keuntuyngan dari kriteria ini 

adalah mudah dibuat, tetapi tidak memberikan pandangan mendalam 

mengenai seberapa baik atau buruk unit usaha yang diaudit dalam melakukan 

sesuatu. 

2. Benchmaking (Kinerja yang dapat diperbandingkan) 

Data kinerja dari kesatuan yang dapat diperbandingkan merupakan sumber 

yang sangat baik untuk mengembangkan kriteria. 

3. Engineered Stabdard (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 keahlian, akan tetapi hal ini mungkin sangant efektif 

dalam memecahkan masalah operasional yang utama. 

4. Disscussion and Agreement (Pembahasan dan Persetujuan) 

Kadang kriteria objektif sangat sulit di dapat dan sangat memakan biaya, 

tetapi ada kalanya krteria dapat dikembangkan melalui pembahasan dan 

persetujuan yang sederhana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini harus 

meliputi manajemen kesatuan yang diaudit, auditor operasional dan kesatuan 

atau orang-orang yang akan mendapat laporan tentang temuan-temuan yang di 

dapat. 

 

2.3.9 Keterbatasan Audit Operasional 

Meskipun audit operasional telah dirancang dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya, tetapi tetap saja memiliki keterbatasan yang tidak dapat 

memecahkan semua masalah yang ada. Ada beberapa unsur yang dapat 

membatasi penugasan audit operasional menurut Amin Widjaya Tunggal 

(2000:23) : 



 

1. Waktu Pelaksanaan 

Waktu adalah faktor yang sangat membatasi karena auitor harus memberikan 

informasi kepada manajemen denag segera untuk memecahakan masalah yang 

dihadapi. Oleh karena itu audit operasional harus dilakukan secara teratur 

untuk menjamin permasalahan yang penting tidak menjadi kronis dalam 

perusahaan. 

2. Keahlian Auditor 

Keterbatan pengetahuan auditor merupakan hal yang wajar. Tidaklah mungkin 

bagi seseorang untuk menguasai berbagai disiplin ilmu. Auditor operasional 

hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaan daripada dalam bidang bisnis 

kliennya. Oleh karena itu mungkin saja timbul masalah-masalah yang tidak 

teridentifikasi dalam suatu kegiatan pemeriksaannya.  

3. Biaya Audit 

Biaya audit dikeluarkan harus lebih kecil daripada jumlah biaya yang berhasil 

dihemat denagn dilakukannya audit operasional. Ini berarti bahwa auditor 

harus mengabaikan masalah kecil yang mungkin dapat memakan biaya jika 

diselidiki lebih lanjut. 

 

2.3.10 Tahap-tahap Audit Operasional 

Dalam melaksanakan audit operasional diperlukan suatu rerangka kerja yang 

terstruktur agar kegiatan audit dapat mencapai tujuannya. Menurut Arens et al 

(2003:743-744) perlunya disusun rencana tahap-tahap audit yang akan 

dilaksanakan, antara lain sebagai berikut : 

1. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan dalam audit operasional serupa dengan audit atas laporan 

keuangan. Pada saat perencanaan, auditor harus menentukan ruang lingkup 

penugasan, menyampaikan 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 Accumulatic and Evaluation (Pemeriksaan dan Evaluasi) 

Auditor dapat mengumpulkan berbagai jenis bukti yang biasanya Tanya jawab 

dengan klien, dan pengamatan sering digunakan secara ekstensif. Konfirmasi 

dan ketepatan bukan merupakan tujuan kebanyakn audit operasonal. Auditor 

harus mengumpulkan cukup bahan bukti kompeten yang digunakan sebagia 

dasar yang layak untuk menarik kesimpulan mengenai tujuan yang sedang di 

uji setelah bahan bukti dikumpulkan, auditor yang kompeten. 

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

Pelaporan audit operasional biasanya dikirim bagi pihak manajemen, kepala 

kantor dan satu salinan untuk unit yang diaudit. Audit operasional 

memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk menyajikan ruang 

lingkup audit, temuan dan rekomendasi audit dapat disampaikan dengan jelas. 

Tindak lanjut merupakan hal yang biasa dalam audit operasional jika 

rekomendasi disampaikan kepada manajemen. Tujuannya adalah memastikan 

apakah perubahan-perubahan yang direkomendasikan telah dilakukan dan jika 

tidak ada alasannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahapan audit operasional 

menurut Nugroho Widjayanto (1985:30) adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap-tahap pendahuluan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Pengamatan Fisik Sekilas 

Dalam pengamatan fisik sekilas, auditor harus mempelajari indikasi-

indikasi permasalahan yang ada dalam perusahaan. Auditor mendapat 

kesempatan untuk meninjau seluruh kegiatan dan bagian perusahaan 

sehingga dapat memperoleh gambaran nyata mengenai operasi 

perusahaan. Auditor harus selalu ingat bahwa tujuan utama pengamatan 

fisik sekilas adalah untuk orientasi, tetapi auditor tidak boleh mengabaikan 

begitu saja kegiatan ini, karena penagmatan fisik sekilas ini merupakan 

bagian integral dari tahap audit pendahuluan untuk memilih bidang mana 

yang perlu dijadikan sasaran audit  mendalam. 

 



 

2) Mencari data tertulis 

Dalam tahap kedua audit pendahuluan ini, tujuan dari audit operasional 

adalah menetapkan apakah perusahaan menerapkan praktek manajemen 

secara konsisten. Untuk itu auditor harus mendapatkan dokumen yang 

dijadikan bahan pembandingan dengan data per departemen. Dengan 

demikian auditor dapat menilai apakah kegiatan yang sedang berjalan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan. Auditor mempunyai dua sumber yang 

dapat digunakan sebagai standar pengukuran, yaiti standar dari perusahaan 

yang tertulis, kebijakan dan prosedur perusahaan, struktur organisasi, 

uariana tugas, anggaran dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu 

oleh auditor dalam melaksanakan auditnya. 

3) Wawancara dengan manajemen 

Auditor harus dapat memahami bagaimana perasaan dan pandangan 

karyawan terhadap suatu permasalahan tertentu. Untuk dapat memperoleh 

inforamsi ini, auditor dapat mewawancarai para manajer yang berwenang 

menjalankan perusahaan untuk mengidentifikasi permasalahan. 

4) Kegiatan Analisis 

Pada tahap ini auditor melaksanakan analisis terhadap dokumen yang 

sudah diperoleh pada tahap pencarian data tertulis kemudian auditor harus 

menghitung rasio-rasionya lalu dibandingkan dengan rasio-rasio dari 

perusahaan yang dianggap beroperasi dengan efisien. Setelah itu auditor 

harus menaksir risiko dan ketidakefisienan bisnis untuk menetapkan 

aktivitas mana yang dapat diperbaiki. Rasio keuangan hendaknya dihitung 

untuk beberapa periode dengan tujuan untuk melihat perkembangannya 

dari tahun ke tahun. Kegiatan analisis juga harus mencakup tinjauan 

anggaran dan laporan selisih. Data terkumpul itu harus diperbandingkan 

dengan kriteria pengukuran kegiatan, auditor juga perlu menasir risiko dan 

ketidakefisienan bisnis untuk menetapkan daerah dan aktivitas yang perlu 

diperbaiki. 

 

 



 

2. Tahap Audit Mendalam 

Tahap audit mendalam meliputi evaluasi serta mengembangkan audit secara 

mendalam terhadap bagian-bagian yang lemah dan perlu diteliti lebih lanjut 

dengan berpedoman pada hasil tahap pendahuluan. Selain itu juga mencakup 

evaluasi atas temuan-temuan audit, membandingkan dengan kriteria yang 

telah ditetapkan serta menilai hasil perbandingan tersebut. Pada akhir tahap 

ini, disusun suatu kesimpulan audit atas rekomendasi perbaikan –perbaikan 

yang mungkin dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas objek yang 

diaudit. 

3. Tahap Pelaporan 

Hasil akhir dari audit operasional adalah suatu laporan formal tertulis yang 

disampaikan kepada pimpinan perusahaan sebagai dasar pengambilan 

tindakan perbaikan atau sebagai bahan informasi laporan audit. 

Tujuan laporan adalah untuk memberi nasihat kepada manajemen mengenai 

upaya bagaimana perusahaan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam 

penyusunan laporan akhir ini hendaknya auditor membicarakan terlebih 

dahulu temuan-temuan yang diperoleh dengan pimpinan departemen yang 

dibuatnya, karena hal ini akan dapat membantu menetapkan fakta dan 

memudahkan diterimanya laporan oleh mereka yang bersangkutan. Laporan 

yang dikomunikasikan harus cermat, ringkas, lengkap, tepat waktu, objektif, 

tidak memihak dan meyakinkan. 

 

2.4 Efektivitas 

2.4.1 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah memadukan faktor-faktor organisasi seperti struktur dan 

teknologi dengan individual seperti motivasi, rasa keterkaitan, dan prestasi kerja. 

Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa setiap model efektivitas organisasi yang 

dinamis harus meneliti proses dan usaha individual dalam mempengaruhi prestasi 

organisasi. 

 

 



 

Menurut Rob Reider (2002;23) efektivitas adalah: 

“Effectiveness concerned with result and accomtishments achieved and 

benefits provided.” 

Sedangkan menurut Arens et al (2000:789), yang dimaksud efektivitas 

adalah : 

“Effectiveness refer to the accomplishment of objectives, where as 

afficiency refer to the resources used to achieve those objective” 

Jadi efektivitas berhubungan dengan hasil-hasil dan prestasi yang dicapai 

dan manfaat yang diperoleh. 

Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap organisasi, 

tergantung pada kerangka acuan yang terpakainya. Bagi seseorang ahli 

ekonomi/keuangan, efektivitas organisasi adalah keuntungan/laba investasi, 

sedangkan baik seorang ilmuan bidang riset, efektivitas dijabarkan dalam jumlah 

paten, penemuan /produk baru dan bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas 

seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja. 

Jadi, efektivitas organisasi adalah pernyataan menyeluruh tentang sampai 

sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya.  

 

2.4.2 Efektivitas Audit Operasional  

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, baik itu pengertian 

efektivitas, maupun audit operasional maka pada intinya bahwa efektivitas audit 

operasional adalah derajat keberhasilan audit operasional dalam mencapai tujuan 

audit operasional yang sesuai dengan kriteria efektivitas audit operasional, yaitu 

mencakup kriteria auditor yang efektif,pelakasanaan audit yang efektif dan 

laporan audit yang baik. 

 

2.5 Fungsi Personalia 

2.5.1 Pengertian Fungsi (Manajemen) Personalia 

Dalam suatu organisasi, faktor manusia merupakan unsur yang penting 

dalam pencapaian tujuan. Oleh sebab itu dibentuk suatu fungsi personalia yang 

secara khusus mengelola sumber daya manusia, dan manajemennya sering kali 



 

disebut manajemen personalia. Pengelolaan sumber daya manusia ini tidaklah 

mudah, karena manusia mempunyai tingkah laku yang sulit diduga. 

Menurut M. Manulang (2004:6) pengertian fungsi (manajemen) personalia 

adalah: 

“Manajemen yang menitik beratkan perhatian kepada soal-soal 

pegawai atau  didalam suatu organisasi.” 

Sedangkan pengertian manajemen personalia menurut Handoko (2001:5) 

adalah: 

”Pengakuan terhadap pentingnya satuan tenaga kerja organisasi sebagai 
sumber daya manusia yang vital bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi, 
dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan personalia untuk menjamin 
bahwa mereka digunakan secara efektif dan bijak agar bagi individu, 
organisasi, dan masyarakat.” 

 
Menurut Edwin B. Flippo (1999:25) pada dasarnya ada dua jenis fungsi 

personalia, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. 

“1. Fungsi-fungsi manajemen 
a. Perencanan (Planning) 
b. Pengorganisasian (Organizing) 
c. Pengarahan (Directing) 
d. Pegendalian (Controlling) 

2.Fungsi-fungsi operasioanal 
a. Pengadaan tenaga kerja (Procurement) 
b. Pengembangan (Development) 
c. Kompensasi (Compensation) 
d. Integrasi (Integration) 
e. Pemeliharaan (Maintenance) 
f. Pemisahan (Separation)” 
 

Untuk bahan penyusunan skripsi ini penulis hanya membahas fungsi 

operasional saja dalam hal ini fungsi personalia perusahaan menurut Edwin B. 

Flipo adalah: 

1. Pengadaan tenaga kerja (Procurement) 

Dalam hal ini manajemen personalia berhubungan dengan penentuan jenis dan 

jumlah tenaga kerja yang tepat yang membutuhkan oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Fungsi ini menentukan sumber tenaga kerja yaitu proses 

mendapatkan tenaga kerja yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 



 

(proses penarikan), proses pemilihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan 

kebutuhan seperti yang terdapat dalam perencanaan sumber daya manusia 

(proses seleksi), serta  penempatannya dalam perusahaan.  

2. Pengembangan tenaga kerja (Development) 

Setelah kebutuhan tenaga kerja terpenuhi maka manajer personalia akan 

melaksanakan program peningkatan keterampilan karyawan melalui latihan 

(training) agar tenaga kerja tersebut dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan 

dengan lebih baik.   

3. Kompensasi tenaga kerja (Compensation) 

Perusahaan akan memberikan imbalan atau balas jasa yang layak kepada 

karyawan yang telah melaksanakan tugasnya. Bentuk imbalannya dapat 

berupa gaji atau upah insentif, promosi jabatan dan pembagian laba. 

Kompensasi merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan karena 

imbalan ini dapat membangkitkan gairah kerja sehingga hasil kerja yang 

dicapai lebih baik. 

4. Integrasi tenaga kerja (Integration) 

Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan suatu kecocokan yang 

sewajarnya antara  kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Proses 

integrasi ini tidaklah mudah bahkan merupakan tantangan yang sering 

menghalangi/menggagalkan tugas manajemen. 

5. Pemeliharan tenaga kerja (Maintenance) 

Fungsi ini menitikberatkan pada pemeliharaan kondisi fisik karyawan 

(kesehatan dan keamanan kerja) dan pemeliharaan sikap yang menyenangkan 

(program pelayanan karyawan). 

6. Pemutusan hubungan kerja (Separation) 

Fungsi terakhir ini adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Pemutusan ini dapat berarti dipensiunkan karena usia karyawan telah 

mencapai usia maksimal seperti yang tercantum dalam peraturan perusahaan 

atau kondisi kesehatannya yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja. 

Pemutusan dapat pula dilakukan dengan alasan lain, seperti perusahaan  

menghadapi kelesuan pasar sehingga perlu mengurangi jumlah karyawannya 



 

dalam upaya menekan biaya atau atau karyawan  diberhentikan karena 

melakukan tindakan kriminal dan alasan-alasan lainya. 

 

2.5.2 Tujuan Fungsi (Manajemen) Personalia 

Fungsi (manajemen) personalia dalam perusahaan bertujuan untuk 

memberikan kepada organisasi suatu perusahaan sistem kerja yang efektif. Oleh 

karena itu, manajemen personalia membantu perusahaan untuk mendapatkan, 

mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam 

kualitas dan kuantitas yang tepat. 

Tujuan fungsi audit operasional atas fungsi personalia menurut Efendi 

Hartandja (2005:6) antara lain: 

    “1.    Societal Objectives. 
2. Organization Objectives. 
3. Functional Objectives. 
4. Personal objectives 

 

Lebih lanjut dapat kita simpulkan tujuan dari fungsi (manajemen) personalia 

adalah  sebagai berikut: 

1. Tujuan Sosial (Societal Objective) 

Secara etis dan sosial bertanggung jawab kepada kebutuhan dan penolakan 

masyarakat, sementara tetap meminimalkan dampak negatif dari berbagai hal 

tersebut terhadap organisasi (perusahaan). 

2. Tujuan Organisasi (Organizational Objective) 

Untuk mengenali kontribusi keberadaan manajemen sumber daya manusia 

terhadap efektivitas organisasi. 

3. Tujuan fungsional (Funcional Objective) 

Untuk menjaga kontribusi manajemen pada tingkat level /tingkat yang tepat 

dalam memenuhi kebutuhan organisasi. 

4. Tujuan Pribadi (Personal Objective) 

Untuk membantu karyawan untuk mencapai tujuan pribadi, sekurang-

kurangnya tujuan tersebut berhubungan dengan peningkatan kontribusi 

individu kepada organisasi. 



 

2.6 Aktivitas Fungsi Personalia 

Untuk mengetahui dan menilai efektivitas fungsi personalia menurut Efendi 

Hartandja (2005:11), digunakan kriteria yang ada dalam setiap fungsi personalia 

sebagai tolak ukur. Fungsi personalia tersebut tercermin dalam sistem dan 

prosedur yang ada dalam fungsi personalia seperti: perencanaan tenaga kerja, 

penerimaan dan penempatan karyawan, pengembangan individu, penilaian 

prestasi, pencatatan waktu kerja, prosedur pengupahan dan gaji, dan pelaporan. 

 

2.6.1 Perencanaan Tenaga Kerja 

Suatu perusahaan yang dikelola dengan baik akan memiliki perencanaan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pimpinan departemen personalia 

harus berperan dalam kegiatan perencanaan jangka panjang untuk memperoleh 

keyakinan tersedianya jenis tenaga kerja yang diperlukan dimasa yang akan 

datang. Untuk jangka pendek dapat digunakan taksiran penjualan tahun 

mendatang yang diterjemahkan dalam suatu program kegiatan untuk berbagai 

bagian dalam perusahaan. 

Berbagai langkah perencanaan tenaga kerja menurut Nugroho Widjayanto 

(1985:437-439) yaitu : 

1. Pengadaan tenaga kerja : 

 1)  Pemahaman   kebutuhan  tenaga  kerja,  kemampuan   dan  keahlian  yang 

       dibutuhkan tenaga kerja untuk menghindari ketidak sesuaian penempatan   

tenaga kerja. 

2) Keterusterangan mengenai kondisi dan peluang yang ada dalam 

perusahaan. Pekerjaan dan kesempatan-kesempatan  yang disediakan. 

Jangan berbicara muluk-muluk karena akan mengecewakan calon 

karyawan.   

3) Jangan hanya menilai penampilan. 

4) Dengarkan saran karyawan dengan limpahan tanggung jawab yang sesuai. 

5) Pertimbangkan untuk mempekerjakan lagi karyawan yang benar-benar 

ahli dalam bidangnya yang telah mengundurkan diri. 



 

6) Sebelum merekrut karyawan, mempertimbangkan perluasan bidang kerja 

karyawan yang sudah ada disertai kompenasi tambahan yang layak. 

7) Pilihlah kantor konsultan kerja yang benar-benar mampu. 

8) Jika perlu buatlah konsultan kerja dengan karyawan yang mengikat agar 

karyawan tidak mudah ke luar. 

2. Sikap pimpinan yang berorientasi kepada bawahan, seperti: 

1) Menugaskan sesuatu yang sifatnya khusus untuk karyawan yang 

berprestasi. 

2) Melihat lebih dahulu kepada karyawan yang sudah ada sebelum 

mengangakat karyawan baru untuk suatu jabatan tertentu. Menciptakan 

komunikasi terbuka. 

3) Memperhitungkan pemberian gelar ,misalnya pegawai teladan. 

4) Jangan mengesampingkan hal-hal yang tampaknya remeh/kecil, misalnya 

mengucapkan “selamat pagi” kepada karyawan tidak selalu merendahkan 

martabat seorang pimpinan dimata bawahannya, justru sebaliknya. 

5) Bersikap adil dan wajar. 

6) Menindak tegas karyawan yang bermoral rendah. 

3. Melibatkan seluruh karyawan dengan terselengggaranya dialog yang sehat, 

yaitu:  

1) Menggunakan pendekatan tim. 

2) Tanggap terhadap setiap saran. 

3) Menerbitkan brosur perusahaan. 

4) Menggairahkan rapat. 

5) Memberitahukan setiap keberhasilan dicapai. 

4. Usahakan agar kompensasi karyawan cukup kopetitif, yaitu: 

1) Kompensasi sedikit diatas tarif rata-rata bukan berarti pemborosan, tetapi 

adalah untuk mendorong karyawan untuk lebih giat bekerja dan 

menghindari karyawan pindah ke tempat lain bekerja lebih tinggi tarif 

kompensasinya. 

2) Jangan terikat ada kebijasaknaan kompensasi yang kaku terutama bagi 

karyawan yang menduduki posisi penting. 



 

3) Menetapkan prosedur peningkatan karyawan yang adil dan wajar. 

4) Jika menolak usulan peningkatan karyawan, berikan alasan yang logis dan 

dapat dimengerti. 

 

2.6.2  Penerimaan dan Penempatan Karyawan 

Prosedur penerimaan dan penempatan karyawan menurut La Midjan dan 

Azhar Susanto (2001;241) adalah sebagai berikut:  

“1.  Bagian  personalia  mendapat  permintaan  tenaga  kerja dalam jumlah 
tertentu dari bagian lain yang memerlukan, lalu bagian personalia 
mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Mencari dalam file. 

1) Mungkin dari karyawan yang ada dapat di naikan/di mutasi 
posisinya dengan tambahan pendidikan keahlian yang 
diperlukan. 

2) Mencari diantara pelamar yang belum diterima. 
b) Menghubungi sumber-sumber tenaga kerja atau lembaga lembaga            

pendidikan formal maupun informal. 
c) Memasang iklan. 

2. Proses seleksi (tes) dilakukan oleh perusahaan sendiri atau biro 
konsultan. 

3. Pengambilan keputusan diterima atau tidaknya karyawan tersebut. 
4. Berdasarkan keputusan diterima atau diterimanya karyawan, dibuat 

surat keputusan pengangkatan atau surat perjanjian kerja rangkap 
empat untuk didistribusikan kepada: 
a) Asli untuk yang bersangkutan. 
b) Tembusan 1 untuk bagian gaji dan upah. 
c) Tembusan 2 untuk bagian yang memerlukan. 
d) Tembusan 3 untuk bagian personalia. 

Calon karyawan belum dianggap lulus, karena baru memasuki 
masa percobaan (biasanya selama 3 bulan).  

5. Setelah lulus masa percobaan karyawan dapat masuk dalam tahap 
penempatan dini (early placement). Pada tahap ini bagian personalia 
membuat kartu induk karyawan untuk memuat berbagai informasi 
tentang karyawan tersebut. 

6. Setelah sekian tahun karyawan tersebut baru memperoleh penempatan 
tetap (permanent placement) dan sudah mulai masuk pada jalur karir di 
perusahan tersebut.    
Formulir yang digunakan : 
1. Surat permintaan karyawan baru dari mandor (Foreman’s 

Requisition For New Employees). 
2. Lamaran pekerjaan (Application for Employment). 
3. Surat keputuan pengangatan atau Surat Perjanjian kerja (Notice Of 

Employment) yang dibuat oleh bagian personalia. 



 

4. Laporan pemberhentian (Separation Report) yang dibuat oleh 
mandor. 

 

2.6.3 Pengembangan Individu  

Program pengembangan individu menurut Nugroho Widjayanto 

(1985;451) terbagi dalam tiga jenis, yaitu: 

“1.  Program pengembangan tenaga nonmanager. 
Program yang dilakukan melalui latihan  kerja, latihan beranda, 
magang, dan kursus. Sebenarnya tidak akan ada sistem latihan yang 
paling baik, yang biasa diselenggarakan oleh perusahaan adalah 
latihan kerja. 

2. Program pengembangan eksekutif. 
Program yang didasarkan pada atribut-atribut keahlian yang 
dibutuhkan oleh seorang manager. Dalam program ini tidak lagi 
diberikan pengetahuan dasar, tetap diberikan suatu pengetahuan dasar, 
tetapi diberikan suatu pengetahuan yang dapat membuka cakrawala 
berfikir dan bertindak. 

3. Program pengembangan unit organisasi 
Strategi pendidikan yang kompleks yang dimaksudkan untuk 
mengubah keyakinan, sikap, nilai, struktur organisasi sehingga dapat 
beradaptasi dengan baik terhadap teknologi baru dan berbagai 
tantangan lainya serta mempercepat tingkat pertumbuhannya sendiri.” 
 

Program pengembangan eksekutif didasarkan pada atribut-atribut keahlian 

yang dibutuhkan oleh seorang manager. Seperti yang dikemukakan Nugroho 

Widjayanto (1985;452) : 

“Seorang manager akan memerlukan atribut keahlian sebagai berikut 
untuk melaksanakan tugasnya: 
1. Keahlian mengambil keputusan 
2. Keahlian antar personal  
3. Pengetahuan organisasi 
4. Pengetahuan pekerjaan 
5. Pengetahuan umum 
6. Kebutuhan individual tertentu”. 
 

Dalam program ini tidak lagi diberikan pengetahuan dasar, tetapi diberikan 

suatu pengetahuan yang dapat membuka cakrawala berfikir dan bertindak. 

Program pengembangan unit organisasi adalah strategi pendidikan yang kompleks 

yang dimaksudkan untuk mengubah keyakinan, sikap, nilai, stuktur organisasi 



 

sehingga dapat beradaptasi dengan baik terhadap teknologi baru dan berbagai 

tantangan lainya serta mempercepat tingkat pertumbuhannya sendiri. 

 

2.6.4 Penilaian Prestasi      

Penilaian prestasi adalah suatu proses penilaian prestasi kerja pegawai 

yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan 

yang ditugasakan padanya, dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan 

pertimbangan yang objektif dalam pengembangan karyawan berdasarkan system 

karier dan prestasi kerja di lingkungan perusahaan. 

Secara praktis banyak metode penilaian prestasi yang dilakukan,yang 

sudah tentu akan berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

Menurut Efendi Hartandja (2005:264) secara garis besar keseluruhan metode 

penilaian prestasi tersebut dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu : 

a. Metode penilaian yang berorientasi pada masa lalu, yaitu metode penilaian 

yang diartikan sebagai penilaian perilaku kerja yang dilakukan pada masa lalu 

sebelum penilaian dilakukan, melalui hasil penilaian tersebut dapat dilakukan 

usaha untuk merubah perilaku kerja atau pengembangna karyawan. 

b. Metode penilaian yang berorientasi pada masa depan, yaitu metode penilaian 

yang diartikan dengan penilaian akan potensi seorang pegawai untuk 

melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang.  

  

2.6.5 Pencatatan Waktu Kerja 

Ada dua kegiatan pencatatan waktu menurut La Midjan dan Azhar 

susanto (2001;244): 

“1. Pencatatan waktu hadir (Attendance time keeping), yaitu pencatatan 
sejak karyawan masuk sampai dengan pulang yang tercantum dalam 
kartu kehadiran (clock card). Pencatatan merupakan tanggung jawab 
bagian pencatatan waktu (Time keeping department). 

2. Pecatatan waktu kerja (Shop time keeping), yaitu pencatatan waktu 
kerja sesungguhnya dalam setiap departemen.” 

 

 

 



 

2.6.6 Prosedur Pengupahan dan Gaji 

Prosedur pengupahan dan gaji menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001;252) yang ada dalam perusahaan antara lain: 

”1.  Menghitung gaji dan upah dengan langkah-langkah berikut: 
1) Mengumpulkan catatan kartu kehadiran dan catatan waktu kerja 

masing-masing pekerja. 
2) Mengumpulkan data untuk menghitung upah atas dasar prestasi 

kerja, dan gaji atas dasar waktu kehadiran. 
3) Menghitung tambahan (allowance) misalnya tunjangan-tunjangan. 
4) Menghitung upah berdasarkan data yang terkumpul. 
5) Menghitung potongan-potongan gaji atau upah misalnya: PPh 

pasal 21, ASTEK. ASKES, pinjaman dan lain-lain 
2. Membuat catatan jurnal (journal entry) dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 
1) Membuat jurnal gaji dan upah. 
2) Membuat daftar cek pembayaran dan amplop gaji. 
3) Membuat struk  pembayaran atau daftar earning statement. 
4) Membuat empoyee’s earning record . 
5) Membuat berbagai formulir. 

3. Membuat statistik tentang upah. 
4. Menyelenggarakan file tentang kepegawaian. 
Formulir-formulir laporan untuk pembuatan daftar gaji dan upah: 
1. Cek gaji atau upah dan amplop gaji (paycheck and envelope). 
2. Payroll journal dan check register. 
3. Perincian gaji atau upah karyawan (paystub employee’s earning 
statement) 
4. Pencatatan gaji atau upah karyawan (employee’s earning record).” 

 

2.6.7 Prosedur Pelaporan 

Fungsi personalia secara berkala membuat laporan pada pimpinan. 

Laporan-laporan tersebut menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;234) 

antara lain memuat:  

“1.    Statistik tentang turn over (masuk dan berhentinya ) para karyawan. 
2. Statistik pemberhentian karyawan (termination statistic) dibagi 

dalam: 
a. Kalau karyawan minta berhenti atas kemauan sendiri (quits). 
b. Pengurangan karyawan karena perusahaan mengurangi aktivitas 

dan hal ini biasanya karyawan yang diberhentikan berombongan, 
tidak satu orang (laid off) . 

c. Pemecatan karyawan berhubungan dengan hal-hal yang tidak 
diinginkan (discharger). 



 

3. Tarif upah/gaji dalam perusahaan yang sejenis, misalnya yang rata-
rata berlaku dalam perusahaan yang lain.  

4. Tarif upah lokal (local area wage rate), yaitu upah setempat, 
tergantung dari kondisi kebijaksanaan pimpinan setempat.” 

 

2.7 Kriteria Efektivitas Fungsi Personalia 

Kriteria adalah nilai-nilai ideal atau nilai-niai normatif dari objek yang 

diperiksa. Kriteria dapat bersifat tersurat (eksplisit) ataupun tersirat (implisit) 

kriteria tersirat lebih cenderung bersifat normatif (yang diharuskan), dan 

penyimpangan-penyimpangan atas kriteria tersebut juga lebih mudah ditetapkan. 

Kriteria tersirat dilain pihak, lebih sulit didefinisikan, karena memerlukan 

pertimbangan-pertimbangan yang banyak didasarkan pada keahlian dan 

pengalaman. 

Edwin B. Flippo (1999:60) mencoba mengemukakan kriteria pengukuran 

efektivitas fungsi personalia dengan melihat fungsi personaliannya: 

1) Pengadaan Tenaga Kerja  

Sasaran dari proses pengadaan tenaga kerja dan untuk memperoleh jumlah dan 

jenis personalia yang tepat bagi organisasi. Pengadaan tenaga kerja yang 

berhasil tidak hanya akan menghasilkan penerimaan (acceptance) organisasi 

atas seseorang, tetapi juga penerimaan dan  kepuasan orang tersebut atas 

pekerjaan dan perusahaan yang bersangkutan. Berbagai butir berikut dapat 

dipergunakan untuk memeriksa efektivitas pelaksanaan proses pengadaan 

tenaga kerja, yaitu: 

a. Tindak lanjut penempatan formal, untuk menentukan: 

(1) Kepuasan penyelia atas karyawan yang bersangkutan. 

(2) Kepuasan karyawan atas pekerjaannya, departemen, penyelia dan 

perusahaan. 

b. Permintaan untuk pindah. 

Harus di analisis apakah disebabkan oleh kegiatan pengadaan tenaga yang 

jelek atau hal-hal diluar pengendalian organisasi. 

 

 



 

c. Penguduran diri dengan sukarela  

Jika banyak terjadi pada beberapa bulan pertama dalam pekerjaan 

menunjukan seleksi dan pengangkatan yang jelek. 

d. Pemberhentian dengan paksa yang disebabkan atas kebutuhan sumber 

daya manusia harus dihindarkan. 

e. Efisiensi unit. 

Jika tersedia fasilitas pemrosesan data, perbandingan (rasio) seperti 

tersebut dibawah ini dapat dihitung: 

- Jumlah yang dipekerjakan untuk setiap calon,  

- Biaya pengkaryaan (hiring) menurut surat lamaran,  

- Waktu yang dipergunakan untuk mewawancarai setiap karyawan, dan 

sebagainya. 

2) Pelatihan dan pengembangan 

Pengukuran keefektifan pelatihan dan pengembangan adalah sumber 

informasi butir ini tidak boleh diabaikan tetapi adalah jelas bahwa sering 

timbul perbedaan besar antara penerimaan petatar (trainee) dan prestasi 

petatar dalam pekerjaan. 

a. Produktivitas. 

Ini adalah bidang yang sangat objektif, tetap dengan menerima laporan 

dari orang lain yang pernah para manajer dapat mengamati tindakan 

petatar (trainee) dan berhubungan dengan dia. 

b. Hilangnya kualitas. 

Indikasi ini erat kualitasnya dengan catatan produtivitas, dengan 

penekanan pada kualitas di samping kuantitas. Hilangnya kualitas 

petunjuk bahwa pelatihan tidak memadai. 

c. Memadainya cadangan bakat. 

Suatu indeks yang mungkin juga membantu dalam menilai memadainya 

cadangan bakat adalah jumlah jabatan tingkat tinggi yang diisi dalam 

organisasi. 

 

 



 

d. Efisiensi unit  

Biaya pelatihan setiap karyawan setiap jam pelajaran  dapat dihitung dan 

dibandingkan dengan pelatihan oleh konsultan dari luar. 

 

2.8 Peranan Audit Operasional Dalam Menunjang Efektivitas Fungsi 

Personalia  

Aktivitas fungsi personalia memerlukan pengelolaan yang baik, karena 

fungsi personalia mempunyai arti penting dalam menjamin kelangsungan suatu 

mekanisme kerja yang terukur secara kualitas dan kuantitas. Suatu perusahaan 

pada umumnya mempunyai tujuan untuk memperoleh laba seoptimal mungkin, 

agar dapat berjalan dalam waktu yang tidak terbatas dan seoptimal mungkin, agar 

dapat berjalan waktu yang tidak terbatas seoptimal mungkin agar dapat berjalan 

dalam waktu yang tidak terbatas dan disertai pertumbuhan yang sehat. Hal ini 

menyebabkan perlunya untuk mengefektifkan setiap fungsi manajerial yang 

dijalankan berdasarkan aktivitas disertai pertumbuhan yang sehat. Untuk itu 

diperlukan suatu fungsi pengendalian yang bersifat sebagai pengaman yang 

berarti dapat memberikan peringatan apabila ada suatu kegiatan yang 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu berupa 

pemeriksaan operasional.  

Jadi, peranan audit operasional adalah membantu manajemen dalam 

mengelola fungsi personalia, menangani kelemahan-kelemahan yang ditemui, 

memberikan saran dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dan studi 

selanjutnya adalah untuk mengatasai permasalahan dalam pengelolaan fungsi 

personalia, serta untuk menunjang efektivitas fungsi personalia. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan audit operasional 

yang efektif atas fungsi personalia akan menunjang efektivitas fungsi personalia. 

 

 

 

 

 


