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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Auditing 

2.1.1.  Pengertian Audit 

 Audit yang kita kenal dengan kata auditing, sebenarnya merupakan suatu 

disiplin ilmu yang menguji secara objektif suatu kondisi terhadap kriteria yang telah 

ditentukan. Dalam hal ini, akan terdapat suatu proses membandingkan antara 

pelaksanaan suatu aktivitas dengan prosedur yang telah ditentukan. 

 Dalam upaya memahami pengertian audit secara umum, berikut ini akan 

dikemukakan definisi-definisi audit yang diambil dari beberapa sumber. 

Pengertian Auditing menurut Arens, et al (2006) 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 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 kriteria yang telah 

ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen. 

 American Accounting Association (AAA) dalam “Report of The Committee 

on Basic Auditing Concept” (Accounting Review: vol 47), seperti yang dikutip oleh 

Boynton, et al (2001) mendefinisikan auditing sebagai berikut: 

“A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence 

regarding assertions about economic actions and event to ascertain the 

degree of correspondence between those assertions and established criteria 

and communicating the results to interested users.” 

Dari uraian tersebut dapat didefinisikan beberapa karakteristik audit, yaitu: 

1. Suatu proses yang sistematis dan objektif, yang terdiri dari serangkaian 

langkah- langkah atau prosedur-prosedur yang disusun secara terstruktur. 
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2. Mengumpulkan dan mengevaluasi secara objektif bukti-bukti yang 

diperlukan untuk menilai kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan 

kriteria yang ditetapkan. 

3. Audit dilakukan oleh seseorang yang berpengetahuan cukup untuk dapat 

memahami kriteria yang ditetapkan dan cukup kompeten untuk menentukan 

jenis dan jumlah bukti-bukti yang diperlukan agar ia dapat menarik 

kesimpulan dengan tepat. 

4. Mengkomunikasikan hasil penemuan audit kepada para pemakai laporan 

audit mengenai tingkat kesesuaian antara apa yang diaudit dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. 

 

2.1.2. Tujuan dan Manfaat Audit 

 Di dalam suatu perusahaan, sesuatu yang terjadi tidak selamanya sesuai 

dengan yang diinginkan 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 Widjajanto (2001) tujuan dari audit adalah untuk melihat apakah 

kondisi yang ada telah sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan. 

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

lain adalah untuk: 

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

yang sebelumnya tidak jelas. 

2. Identifikasi kriteria yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat 

tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan manajemen. 

3. Evaluasi yang independen dan objektif atas suatu kegiatan tertentu. 

4. Penetapan apakah organisasi sudah mematuhi prosedur, peraturan, 

kebijaksanan, serta tujuan yang telah ditetapkan. 
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5. Penetapan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen. 

6. Penetapan tingkat kehandalan (reliability) dan kemanfaatan (usefulness) 

dari berbagai laporan manajemen. 

7. Identifikasi daerah-daerah permasalahan dan mungkin juga 

penyebabnya. 

8. Identifikasi berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk lebih 

meningkatkan laba, mendorong pendapatan, dan mengurangi biaya atau 

hambatan dalam organisasi. 

9. Identifikasi berbagai tindakan alternatif dalam berbagai daerah kegiatan. 

 

2.1.3. Jenis-jenis Audit 

 Menurut Arens, et al (2006), audit dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1.  Financial Statement Audits (Audit Laporan Keuangan) 

Adalah audit yang dilakukan atas laporan keuangan suatu organisasi 

atau perusahaan dengan tujuan untuk menetapkan kewajaran penyajiaan 

laporan keuangan tersebut, apakah laporan keuangan secara keseluruhan 

telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 

Kriteria yang digunakan di Indonesia adalah prinsip akuntansi yang 

berlaku umum yang dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan 

tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda 

(seperti: manajer, investor, bank dan lain-lain) untuk maksud yang berbeda. 

Audit keuangan biasanya dilakukan oleh para akuntan publik atau akuntan 

pemerintah yang posisinya berada diluar organisasi (auditor eksternal). 

Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi, laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan. 

 

2. Operational Audits (Audit Operasional) 
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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 tugasnnya. Auditor juga harus 

mampu 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, pemasaran, dan 

bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan keahlian auditor. 

3. Compliance Audits (Audit Ketaatan) 

Bertujuan mempertimbangkan apakah bagian atau organisasi yang 

di audit (auditee) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah 

ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Hasil audit ketaatan 

biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi dilaporkan pada pihak 

tertentu dalam organisasi. Misalnya, pimpinan organisasi atau perusahaan 

sebagai pihak yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur atau 

aturan yang telah ditetapkan.  

 

2.1.4. Standar Auditor Internal 

Menurut Ratliff (2002), terdapat lima standar auditor internal yang harus 

dipenuhi agar dapat disebut profesional. Kelima kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Compliance with standard of conduct (kesesuaian sikap dengan standar profesi); 

hal ini menunjukkan loyalitas, sikap objektif, kejujuran yang harus dimiliki oleh 

setiap auditor internal. 

2. Knowledge, skills, and disciplines; pengetahuan, kecakapan, dan disiplin ilmu 

yang sesuai merupakan dasar yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam 

pelaksanaan audit internal. 

3. Human relation and communication; kemampuan untuk menghadapi orang lain 

atau berkomunikasi secara efektif. Hal ini diperlukan untuk menghindari miss 

interprestasi dalam pelaporan hasil audit dan menghindari konflik dengan 

manajemen. Pelaporan hasil audit oleh auditor internal dengan temuan-

temuannya harus disampaikan kepada atasan mereka beserta rekomendasi 

untuk perbaikan. 

4. Continuous education (pendidikan yang berkelanjutan); auditor internal 

berkewajiban meneruskan pendidikannya dengan tujuan meningkatkan 

keahliannya. Mereka juga harus berusaha memperoleh informasi tentang 

kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik 

audit. 

5. Due professional care (ketelitian dalam melaksanakan tugas profesional); 

auditor internal sudah seharusnya melaksanakan tugas secara profesional dalam 

menjalankan fungsi audit internal. Auditor internal harus mewaspadai berbagai 

kemungkinan terjadinya pelanggaran atau pun kecurangan yang dilakukan 

dengan sengaja, kesalahan, ketidakefisienan dan konflik kepentingan.  

 

2.2. Audit Operasional 

2.2.1.  Pengertian Audit Operasional 

  Seringkali Audit Operasional disebut juga dengan Audit Manajemen, Audit 

Kerja, Audit Prestasi, Audit Sistem, Audit Efisiensi dan lain sebagainya. Hal ini 

disebabkan karena belum ada pengertian yang tuntas mengenai definisi audit 

operasional itu sendiri, maka para ahli banyak mengemukakan yang berbeda pula.  

Definisi audit operasional menurut Casler dan Crochett yang dialih 

bahasakan oleh Widjaja (2008) adalah sebagai berikut:  
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“Audit operasional adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai 

efektifitas organisasi, efisiensi, dan ekonomi operasi dibawah pengendalian 

manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat hasil dari penilaian 

bersama dengan rekomendasi untuk perbaikan.” 

Definisi audit operasional menurut Arens, et al (2003) adalah sebagai 

berikut: 

 “An operational audit is a review of any part of organization’s operating 

procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and 

effectiveness.  At the completions are normally expected.” 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan 

bahwa audit operasional adalah: 

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

prosedur pengelolaan yang dijalankan oleh suatu organisasi. 

2. Mengevaluasi efektifitas dan aktivitas, metode dan prosedur, pengelolaan yang 

dijalankan oleh suatu organisasi. 

3. Bertujuan untuk membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penghematan operasi dan memberikan 

rekomendasi. 

4. Dengan audit operasional hasil evaluasi dapat dilaporkan kepada pihak yang 

berkepentingan serta dapat memberikan rekomendasi mengenai berbagai 

tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi 

dan ekonomis kegiatan suatu organisasi.   

 

2.2.2.  Ruang  Lingkup Audit operasional 

Ruang lingkup audit operasional lebih luas dari audit keuangan. Audit 

operasional tidak terbatas hanya pada masalah-masalah akuntansi, catatan-catatan, 

dan dokumen-dokumen saja, tetapi juga 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 menurut Reider 

(2002), yaitu: 

“1. An extention of the audit functions into all operations of a business. 
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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 are managed 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 audit 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 dilaksanakan. 

4. Tinjauan terhadap operasi dari sudut pandang manajemen. 

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

menghasilkan evaluasi. 

 

2.2.3.  Jenis-Jenis Audit Operasional   

Beberapa jenis audit operasional menurut Arens dan Loebbecke yang 

diterjemahkan oleh Jusuf (2006) yaitu: 

1) Functional Audit (Audit Fungsional) 

Audit fungsional adalah audit yang berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih 

dalam suatu organisasi, seperti fungsi produksi, fungsi akuntansi, dan 

sebagainya.  Keuntungan pelaksanaan audit fungsional adalah audit dapat 

melakukan spesialisasi.  Sedangkan kelemahannya adalah tidak dievaluasinya 

fungsi-fungsi lain yang mempunyai keterikatan. 

2) Organizational Audit (Audit Organisasional) 

Audit organisasional adalah audit operasional yang mencakup seluruh unit 

organisasi.  Penekanan pada audit ini adalah untuk menilai seberapa efisien dan 

efektif hubungan antara fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi.  Audit 

ini lebih memfokuskan pada rencana organisasi dan metode-metode yang 

digunakan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada. 
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3) Special Assignment (Penugasan Khusus) 

Penugasan khusus adalah audit operasional yang mempunyai tujuan dan ruang 

lingkup yang khusus.  Penugasan khusus ini dilakukan atas permintaan pihak 

manajemen untuk menyelidiki suatu masalah dalam organisasi.  

 

2.2.4.  Perbedaan Audit Operasional dengan Audit Keuangan  

Menurut Arens, et al (2006) ada beberapa perbedaan antara audit keuangan 

dan audit operasional, yaitu: 

1. Purpose of The Audit (Tujuan Audit) 

Perbedaan utama antara audit operasional dan audit keuangan terdapat pada 

tujuan dilaksanakannya audit.  Audit oprasional bertujuan untuk memeriksa dan 

menilai cara-cara manajemen dalam mengolah sumber daya dalam rangka 

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.  Sedangkan audit 

keuangan bertujuan untuk memeriksa apakah informasi keuangan historis yang 

disajikan dalam laporan keuangan telah dicatat dengan benar dan wajar sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.  Audit operasional berorientasi 

pada masa depan sedangkan akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu. 

2. Distribution of The Reports (Distribusi Laporan) 

Dalam audit operasional laporan terutama ditujukan kepada pihak manajemen 

sehingga tidak perlu menggunakan standar pelaporan yang khusus.  Sedangkan 

dalam audit laporan keuangan biasanya didistribusikan kepada pemakai laporan 

keuangan seperti pemegang saham, kreditur, bankir dan pihak lain yang 

membutuhkan, sehingga laporan yang dibuat harus memenuhi ketentuan 

laporan yang berlaku. 

3. Inclusion of Non Financial Areas (Penyertaan Hal-Hal yang Tidak Menyangkut 

Keuangan) 

Audit operasional mencakup berbagai aspek dari aktivitas perusahaan yang 

bertujuan untuk menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan.  Jadi audit 

operasional mencakup aktivitas-aktivitas yang lebih luas dan tidak terbatas pada 

masalah akuntansi, catatan, dan dokumen. Sedangkan dalam akuntansi 
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keuangan bidang yang diperiksa hanya terbatas pada hal-hal yang langsung 

mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. 

 

2.2.5.  Keterbatasan Audit Operasional  

Hal-hal yang membatasi audit operasional menurut Widjaja (2008) adalah:  

  1. Waktu, berkaitan dengan kekomprehensifan audit tersebut. 

  2. Pengetahuan, karena orang tidak ahli dalam setiap aspek perusahaan maka 

auditor hanya akan sensitif terhadap masalah-masalah yang sesuai dengan 

latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki saja dan kurang 

memberikan perhatian pada masalah lain diluarnya.  

 3. Standar, bidang-bidang yang berada di luar standar atau kriteria keefektifan 

adalah diluar ruang lingkup audit operasional.  

 4. Orang, tidak boleh menyinggung ketidakmampuan seseorang dalam 

melakukan fungsinya, tetapi hanya menunjukkan bahwa suatu pekerjaan 

atau tugas dilaksanakan dengan tidak efektif.  

5.   Biaya, proses audit operasional memerlukan biaya yang tidak sedikit.  

6.  Data, terkadang terdapat ketidaklengkapan data-data yang diminta auditor 

kepada auditee. 

7.  Audit Entity, pembatasan audit operasional pada suatu fungsi tertentu atau 

unit dalam beberapa hal menyampingkan aspek-aspek yang mempengaruhi 

Audit Entity tetapi aspek-aspek tersebut berada dalam cakupan/lingkup 

suatu fungsi atau unit lain. 

 

2.2.6.  Kriteria Audit Operasional 

Kriteria audit operasional menurut Arens, et al (2006) adalah: 

1. Historical Performance (Kinerja Masa Lalu) 

Merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil aktual dari periode (atau audit) 

sebelumnya.  Hal ini dilaksanakan untuk membandingkan apakah prestasi kerja 

periode saat ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan prestasi kerja 

periode sebelumnya.  Keuntungan penggunaan kriteria ini adalah mudah untuk 
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diterapkan, tetapi kriteria ini tidak dapat memberikan gambaran yang jelas 

apakah perusahaan tersebut benar-benar berjalan dengan baik atau sebaliknya. 

2. Benchmarking (Membandingkan Kinerja) 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh entitas 

yang sama dalam organisasi secara keseluruhan atau dari entitas diluar 

organisasi.  Data prestasi dari entitas dibandingkan merupakan sumber yang 

baik untuk mengembangkan kriteria dalam benchmarking. 

3. Enginereed Standars (Standar Teknik) 

Merupakan kriteria yang diterapkan berdasarkan standar teknik, seperti time 

and motion study untuk menentukan banyaknya output yang harus diproduksi.  

Penggunaan kriteria ini efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah 

operasional yang penting, tetapi pembuatan kriteria ini memerlukan keahlian 

khusus sehingga menghabiskan banyak waktu dan biaya. 

4. Discussion and Agreement (Diskusi dan Perjanjian) 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan 

bersama.  Pihak-pihak yang ikut serta dalam diskusi ini adalah manajemen dari 

perusahaan yang diperiksa, pihak-pihak lain yang akan menerima laporan hasil 

audit. 

Kriteria-kriteria di atas belum tentu merupakan kriteria yang objektif.  Oleh 

karena itu kriteria-kriteria audit operasional tidak dapat didefinisikan dengan tegas, 

maka auditor berkewajiban untuk menggunakan pertimbangan dengan sebaik-

baiknya dalam setiap fase kerja.  Karena sifatnya penuh pertimbangan ini, maka 

audit operasional dapat memberikan kesempatan kepada para pelaksananya untuk 

mencapai tingkat profesionalisme. 

 

2.2.7.  Kriteria Auditor  

Menurut Standar Professional Audit Internal (2004) bahwa kriteria auditor 

internal antara lain sebagai berikut: 

1. Auditor internal harus melakukan penilaian pendahuluan risiko yang relevan 

dengan aktivitas yang sedang diperiksa. Tujuan penugasan harus mencerminkan 

hasil penilaian ini. 
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2. Auditor internal harus mempertimbangkan probabilitas kesalahan signifikan, 

kecurangan, ketidakpatuhan, dan eksposur lainnya ketika mengembangkan 

tujuan penugasan. 

3. Kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi pengendalian. Auditor 

internal harus memastikan sejauh mana manajemen telah menetapkan kriteria 

yang memadai untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran telah dicapai. Jika 

memadai, auditor internal harus menggunakan kriteria tersebut dalam 

evaluasi. Jika tidak memadai, auditor internal harus bekerja dengan manajemen 

untuk mengembangkan kriteria evaluasi yang sesuai. 

 

2.2.8.  Program Audit 

Program audit adalah rangkaian yang sistematis dari prosedur-prosedur 

audit untuk mencapai tujuan audit, yaitu untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan 

audit dengan hasil yang lengkap, terperinci, dan terarah.  

Menurut Arens, et al (2006) memberikan definisi program audit sebagai 

berikut: 

“The detailed instruction for the entire collection of evidence for an audit 

area or an entire audit.” 

Program audit merupakan penjelasan secara terperinci yang berisi daftar 

dari prosedur audit. Setiap program audit umunya mengandung dua bagian pokok, 

yaitu: 

1. Pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai dan cara pendekatan audit yang 

dipilih, objek audit, ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan prosedur audit. 

2. Langkah-langkah kerja atau prosedur audit meliputi persiapan audit, audit 

pendahuluan dan audit lanjutan. Program yang baik terdapat hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Tujuan pemeriksaan dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas 

pekerjaan   yang direncanakan. 

b. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 

c. Langkah-langkah yang merinci pekerjaan yang harus dilakukan. 
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d. Menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilaksanakan dan 

bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh 

auditor.   

e. Berisi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan dan evaluasi secara 

tepat. 

 

2.2.9.  Tujuan Audit Operasional 

Menurut Widjaja (2008) tujuan umum audit operasional dapat dinyatakan 

sebagai berikut:  

1 Objek dari operasional adalah untuk mengungkapkan kekurangan dan ketidak 

beresan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk 

memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.  

2 Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling 

efisien.  

3 Untuk mengusulkan pada manjemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai 

tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang 

pengelolaan yang efisien.  

4 Pemeriksaan operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dan pengelolaan. 

5 Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap 

fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada 

manajemen. 

6 Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang 

efektif dan efisien dari tujuan tanggung jawab mereka.   

 

2.2.10. Tahap-Tahap Audit Operasional 

 Audit operasional harus dilakukan tahap demi tahap dan dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat tecapai tujuannya. Menurut Raider (2002), terdapat 

lima tahap yaitu: 

1. Planning 

2. Work Programs 

3. Field Work 
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4. Development of Findings and Recommendation 

5. Reporting 

1. Planning (Perencanaan) 

 Pada tahap ini, auditor memperoleh informasi umum tentang jenis aktivitas 

yang dilakukan, sifat-sifat dari aktivitas dan perbaikan relatifnya, dan untuk 

memperoleh informasi umum yang membantu perencanaan dini dari audit. 

2. Work Programs (Program-program Kerja) 

 Auditor menyiapkan program-program kerja pada audit operasional untuk audit 

pendahuluan atas aktivitas-aktivitas yang akan diaudit dalam tahap 

perencanaan. 

3. Field Work (Kerja Lapangan) 

 Dalam tahap ini, auditor menganalisis operasi atas aktivitas untuk menentukan 

efektivitas manajemen dan kaitannya dengan pengendalian. 

4. Development of Findings and Recommendations (Mengembangkan Temuan-

Temuan dan Rekomendasi) 

 Berdasarkan atas identifikasi pada aktivitas operasi yang signifikan selama 

tahap kerja lapangan, temuan-temuan yang spesifik tersebut dikembangkan 

berkaitan dengan: 

Kondisi  :    Apa yang ditemukan? 

Kriteria  :    Apa yang seharusnya terjadi? 

Penyebab  :    Mengapa terjadi? 

Akibat         :    Apa akibat dari kegiatan yang dilakukan? 

Rekomendasi  :    Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan 

     (berdasarkan kegiatan yang sedang dilakukan)? 

5.   Reporting (Pelaporan) 

 Auditor menyiapkan laporan yang berisi tentang temuan-temuan selama 

dilakukannya audit operasional. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk 

dilakukannya tindak lanjut dari pihak yang bertanggung jawab atas temuan-

temuan tersebut. 
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Menurut Arens dan Loebbecke (2006), terdapat tiga tahap audit operasional 

yaitu: 

  1. Planning 

  2. Evidence accumulation and evaluation 

  3. Reporting and follow-up 

1.   Planning (Perencanaan) 

Perencanaan audit operasional banyak dilakukan untuk pembahasan dalam 

bagian awal suatu proses audit laporan keuangan. Audit operasional harus 

menentukan lingkup karakteristik secara seksama, memperoleh informasi latar 

belakang tentang kesatuan organisasi, memahami pengawasan intern dan dapat 

menghasilkan keputusan yang sesuai dengan bukti yang telah dikumpulkan.  

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

Cara yang sama perihal audit keuangan, auditor operasional harus menghimpun 

bukti yang kompeten dan cukup untuk diusahakan menjadi suatu bagian yang 

layak untuk suatu kesimpulan tentang objektivitas.  

3.   Reporting and Follow-Up (Pelaporan dan Kelanjutan) 

 Isi laporan audit operasional akan banyak berbeda antara satu dengan yang 

lainnya tergantung sifat perusahaan yang diperiksa dan tipe masalah yang perlu 

ditelaah. Akan tetapi pada umumnya suatu laporan audit operasional akan 

meliputi unsur-unsur berikut:  

a) Tujuan dan ruang lingkup penugasan  

b) Prosedur-prosedur yang digunakan auditor 

c) Temuan-temuan khusus  

d) Rekomendasi 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahap audit operasional terdiri 

dari:  a. Tahap Audit Pendahuluan  

         b. Tahap Audit Mendalam 

         c. Tahap Pelaporan  

 

a. Tahap Audit Pendahuluan 
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Pada tahap pendahuluan, auditor akan mempunyai cukup pengetahuan 

untuk mengidentifikasikan berbagai bidang dan peristiwa yang dianggap penting, 

serta menentukan hal-hal apa dan dimana yang memerlukan penyelidikan lebih 

lanjut.  Jadi tujuan tahap pendahuluan hanyalah untuk melaksanakan analisis yang 

cepat dan untuk mengungkapkan bagian-bagian mana yang kiranya mempunyai 

permasalahan yang lebih besar daripada bagian lain. 

Tahap Pendahuluan terdiri dari: 

1)  Pengamatan Fisik Sekilas 

Tahap ini dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan serta 

mengadakan wawancara dengan pimpinan yang bertanggung jawab atas 

suatu fasilitas fisik, misalnya dengan menggunakan kuesioner.  Dengan 

pengamatan fisik ke seluruh bagian, auditor dapat memperoleh kesempatan 

untuk meninjau seluruh kegiatan sehingga mendapatkan gambaran nyata 

mengenai operasi perusahaan. 

2) Mencari Data Tertulis 

Bertujuan untuk menetapkan apakah perusahaan telah menerapkan praktik 

manajemen yang konsisten. Sebagai bahan perbanding auditor harus 

mendapatkan data-data yang telah terdokumentasi per departemen. 

      3)  Wawancara dengan Personil Manajemen. 

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasikan masalah.  Auditor harus 

memahami apa yang dirasakan manajer dan bagaimana pandangan mereka 

terhadap suatu permasalahan tertentu, karena para pelaksana kegiatan dalam 

perusahaan mungkin lebih mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam 

perusahaan. 

b.   Tahap Audit Mendalam 

Tahapan audit mendalam terdiri dari:  

     1).   Studi lapangan, yang meliputi antara lain: 

a. Wawancara dengan pegawai inti pada semua tingkat organisasi. 

b. Mengidentifikasi dan mewawancarai sumber-sumber ekstern yang 

dianggap penting tanpa melanggar kerahasiaan penugasan. 
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c. Observasi aktivitas operasional dan fungsi-fungsi manajemen 

(perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian). 

      2).  Analisis yang meliputi antara lain: 

a. Penghubungan data yang dikumpulkan dengan kriteria pengukuran 

kegiatan, apabila diperlukan. 

b. Pengembangan alternatif, rekomendasi dan saran-saran untuk 

melakukan lebih lanjut tentang kesempatan perbaikan pokok. 

c. Tahap Pelaporan  

Setelah tahap audit mendalam selesai, auditor wajib melaporkan hasil dari 

audit operasionalnya kepada manajemen atau pihak lain yang memberikan 

penugasan melalui laporan hasil auditor. Sehingga dengan demikian pihak 

manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan dan mengambil tindakan-

tindakan perbaikan yang diperlukan.  

Tahap pelaporan terdiri dari:  

      1)  Temuan 

Temuan-temuan merupakan himpunan informasi mengenai aktivitas, 

organisasi, keadaan atau hal-hal lain yang telah dianalisis dan dinilai oleh 

auditor dan harus dikomunikasikan lebih lanjut pada pimpinan perusahaan. 

      2)  Rekomendasi 

Pada umumnya temuan-temuan diakhiri dengan rekomendasi dari auditor 

yang ditujukan pada pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab 

melaksanakan perbaikan dan kekurangan atau penyimpangan untuk 

mencegah supaya hal tersebut tidak terulang lagi.  

 

2.2.11. Tindak Lanjut Hasil Audit 

Tahap selanjutnya yang cukup penting adalah tindak lanjut yaitu evaluasi 

terhadap tindakan-tindakan yang diambil. Tindak lanjut yang dimaksudkan supaya 

mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang layak telah diambil sesuai dengan 

yang dilaporkannya dalam laporan audit.   

Definisi tindak lanjut (follow-up) menurut Widjaja (2008) adalah:  
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“Penelaahan untuk menentukan efektivitas tindakan perbaikan yang sudah 

dilakukan manajemen sebagai hasil dari pemeriksaan sebelumnya. 

Manajemen secara formal memberikan penjelasan mengenai tindakan 

perbaikan yang dilakukan secara tertulis. Hal ini adalah tanggung jawab 

manajemen untuk meyakinkan bahwa tindakan tersebut dapat dijalankan.”  

 

2.2.12. Kualifikasi Auditor Operasional 

Menurut Tugiman (2006), seorang auditor haruslah memenuhi beberapa 

norma praktik professional, diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Independensi  

2. Kemampuan Profesional  

A. Independensi Audit Operasional 

 Independensi auditor operasional dapat terlihat apabila dapat melaksanakan 

tugas secara bebas dan objektif. Karakteristiknya adalah sebagai berikut:  

1.  Auditor memiliki status organisasi dalam perusahaan yang diberikan oleh 

pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab kepadanya. Auditor harus 

terpisah dari bagian lain dan kegiatan operasional dalam perusahaan, tidak 

bekerja merangkap sebagai anggota direksi perusahaan, tidak memiliki 

hubungan kekerabatan dengan staf atau klien yang diaudit.  

2. Dalam penugasan, auditor memiliki tim khusus yang diberi wewenang untuk 

dapat melakukan tugasnya secara leluasa dan tidak mudah dipengaruhi oleh 

pihak manajemen.  

3. Ada instruksi tertulis tentang wewenang auditor serta tidak diberi wewenang 

untuk melakukan aktivitas lain.  

B. Kompetensi Audit Operasional 

Kemampuan professional (kompetensi) auditor dapat dilihat dari 

karakteristik sebagai berikut:  

1. Auditor telah memiliki pengalaman kerja dalam melaksanakan audit 

operasional dan sebaiknya memilih latar belakang pendidikan akuntansi.  

2. Auditor telah mendapatkan pelatihan teknis, pelatihan mengenai sistem 

perusahaan yang sedang berjalan, dan pelatihan mengenai proses produksi 

perusahaan secara berkala untuk meningkatkan kemampuannya.  
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3.  Auditor mampu menganalisa dan menilai berbagai situasi yang terjadi 

dimana dapat mempengaruhi bidang yang diaudit.  

4.  Auditor memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa independensi dan 

kompetensi merupakan dua unsur yang melekat pada diri seorang auditor. 

Independensi menjadikan auditor objektif dalam mempertimbangkan fakta yang 

dijumpai dalam pemeriksaannya, sedangkan kompetensi menjadikan auditor 

profesional dalam menjalankan pemeriksaannya. 

 

2.3. Efektivitas 

2.3.1.  Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah memadukan faktor-faktor organisasi seperti struktur dan 

teknologi dengan faktor individual seperti motivasi, rasa keterikatan, dan prestasi 

kerja. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa setiap model efektivitas organisasi 

yang dinamis harus meneliti proses prilaku dan usaha individual dalam 

mempengaruhi prestasi organisasi. 

Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap organisasi, 

tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi seorang ahli ekonomi atau 

keuangan, efektivitas organisasi adalah keuntungan atau laba investasi, sedangkan 

bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas dijabarkan dalam jumlah paten, 

penemuan atau produk baru. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas 

seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja. 

Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2000), yaitu: 

“Effectiveness refer to the accomplishment of objectives, where as efficiency 

refer to the resources used to achieve those objective.” 

Dari definisi di atas dikatakan bahwa efektivitas menyangkut derajat 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hambatan-hambatan dalam upaya meningkatkan efektivitas operasional 

perusahaan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, yaitu: 
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1. Pertanggungjawaban, hak, kewajiban, wewenang dan tugas antara berbagai 

tingkatan manajemen tidak jelas diatur dalam pedoman uraian tugas dan masih 

adanya perangkapan fungsi yang melemahkan pengendalian. 

2. Perencanaan yang tidak realitis, tidak didahului adanya studi kelayakan, tidak 

diambil alternatif terbaik, gagal mengatur strategi dan menerapkan skala 

prioritas, serta tidak diterapkannya berbagai standar seperti waktu, mutu, harga, 

volume kerja dan sebagainya. 

3. Pegawai kurang mampu dan imbalan jasa yang tidak menarik atau memotivasi 

pegawai untuk bekerja keras sehingga kurang disiplin dan prestasi kerja rendah, 

bahkan menganggur tidak kentara serta korupsi. 

 

2.3.2.  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, pelaksanaan audit yang efektif, dan laporan 

audit yang baik. 

 

2.4. Manajemen Personalia 

2.4.1.  Pengertian 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 seringkali 

disebut manajemen personalia.  

Manajemen personalia menurut Mangkunegara (2001), adalah: 

“Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi.”   

Menurut M. Manullang (2004) pengertian manajemen personalia adalah: 
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“Manajemen yang menitikberatkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai 

atau personalia di dalam suatu organisasi.” 

Sedangkan pengertian manajemen personalia menurut Handoko (2001) 

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 bermanfaat bagi 

individu, organisasi, dan masyarakat.” 

Menurut Mangkunegara (2007) pada dasarnya terdapat enam fungsi operatif 

manajemen personalia, yaitu:  

1. Pengadaan tenaga kerja (procurement) 

2. Pengembangan tenaga kerja (development) 

3. Kompensasi tenaga kerja (compensation) 

4. Integrasi tenaga kerja (integration) 

5. Pemeliharaan tenaga kerja (maintenance) 

6. Pemutusan hubungan kerja (separation) 

1. Pengadaan Tenaga Kerja (Procurement) 

Dalam hal ini manajemen personalia berhubungan dengan penentuan jenis 

dan jumlah tenaga kerja yang tepat yang dibutuhkan 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 pekerjaannya 

dengan lebih baik. 

3. Kompensasi Tenaga Kerja (Compensation) 



27 

 

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 akan 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 

atau menggagalkan tugas manajemen. 

5. Pemeliharaan Tenaga Kerja (Maintenance) 

Fungsi ini menitikberatkan pada pemeliharaan kondisi fisik karyawan 

(kesehatan dan keamanan kerja) dan pemeliharaan sikap yang menyenangkan 

(program pelayanan kesejahteraan 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 

karyawan diberhentikan karena melakukan tindakan kriminal dan alasan-alasan 

lainnya. 

 

2.4.2.  Tujuan Fungsi Personalia 

Manajemen personalia dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan 

kepada organisasi suatu 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. 
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Tujuan fungsi (manajemen) personalia menurut Hariandja (2005) antara 

lain: 

   1.  Societal Objectives 

2. Organizational Objectives 

3. Functional Objectives 

4. Personal Objectives 

Lebih lanjut dapat kita simpulkan tujuan dari manajemen (fungsi) 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 (Functional  Objective) 

Untuk menjaga kontribusi manajemen pada level atau tingkat yang tepat dalam 

memenuhi kebutuhan organisasi. 

4. Tujuan Pribadi (Personal Objective) 

Untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuan pribadi, sekurang-

kurangnya tujuan tersebut berhubungan dengan peningkatan kontribusi 

individu kepada organisasi. 

 

2.5. Aktivitas Fungsi Personalia 

Untuk mengetahui dan menilai efektivitas fungsi personalia digunakan 

kriteria yang ada dalam setiap fungsi operasional personalia sebagai tolok ukur. 

Fungsi operasional 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. 
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2.5.1.  Perencanaan Tenaga Kerja 

Suatu perusahaan yang dikelola dengan baik akan memiliki perencanaan 

tenaga kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pimpinan departemen 

harus berperan dalam kegiatan perencanaan jangka panjang untuk memperoleh 

keyakinan tersedianya jenis tenaga kerja yang diperlukan di masa yang akan datang. 

Dalam jangka pendek dapat digunakan taksiran penjualan tahun yang mendatang 

yang diterjemahkan dalam suatu program kegiatan untuk berbagai bagian dalam 

perusahaan. 

Berbagai langkah-langkah perencanaan tenaga kerja menurut Hariandja 

(2005) yaitu: 

1.  Analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan tenaga kerja. 

Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan, yang dapat 

berubah pada masa yang akan datang, yang bisa mengakibatkan pula perubahan 

kebutuhan tenaga kerja, yaitu: 

a. Perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternal, yaitu perubahan yang 

biasanya berada di luar kendali organisasi seperti perubahan ekonomi, 

politik, teknologi, dan persaingan. 

b. Perubahan-perubahan keputusan internal organisasi, yang meliputi strategi, 

budget, ekspansi atau usaha baru, rancangan organisasi, dan rancangan 

pekerjaan. 

c. Perubahan-perubahan tenaga kerja organisasi, yang dikarenakan adanya 

pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, pemutusan hubungan kerja, 

meninggal dunia, dan adanya jam kerja yang hilang melalui absensi yang 

disengaja oleh pegawai atau yang tidak disengaja akibat sakit dan lain-lain. 

2. Peramalan kebutuhan tenaga kerja, yang dapat dilakukan melalui beberapa 

teknik, yaitu: 

a.   Ramalan para ahli, yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian para ahli. 

b. Analisis kecenderungan, yaitu dilakukan berdasarkan kecenderungan 

kebutuhan pada masa lalu. 
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c. Budget and planning analysis, yaitu dari jumlah budget yang disetujui, di 

dalamnya juga telah tercermin jumlah kebutuhan pegawai yang pada 

umumnya dilakukan setiap departemen yang ada dalam perusahaan. 

d. New Venture analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru 

yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. 

e. Computer analysis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh 

komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi, dan 

ekstrapolasi secara bersama-sama. 

3.  Penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang, yang meliputi 

jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

1) Analisis ketersediaan (supply) tenaga kerja dan kemampuan perusahaan, 

yang dapat diperoleh melalui sumber internal yaitu pegawai yang ada di 

dalam perusahaan yang dapat dipromosikan, ditransfer untuk mengisi 

jabatan yang kosong, atau profil dari pegawai pada saat ini yang 

mencerminkan kemampuan perusahaan. Dan sumber eksternal yaitu 

melalui supply dari luar perusahaan yang dapat direkrut. 

2) Penentuan dan implementasi program, seperti penarikan pegawai baru 

bilamana terdapat kekurangan pegawai, pelatihan untuk pegawai yang ada 

agar siap mengisi kekurangan yang ada, melakukan perubahan cara kerja 

seperti meningkatkan jam kerja dengan kerja lembur, melakukan kontrak 

kerja dengan pihak luar, ataupun jika terjadi kelebihan pegawai, mungkin 

dapat dilakukan penawaran kepada pegawai untuk pensiun dini, atau 

mengurangi jam kerja.  

 

2.5.2.  Penerimaan dan Penempatan Tenaga Kerja 

Prosedur penerimaan dan penempatan karyawan menurut La Midjan (2001), 

yaitu: 
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1.  Bagian personalia mendapat permintaan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dari 

orang lain yang memerlukan, kemudian bagian personalia mengambil langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Mencari dalam file 

a) Mungkin dari karyawan yang ada dinaikkan atau dimutasikan 

kedudukannya dengan tambahan pendidikan keahlian yang diminta. 

b) Mencari diantara karyawan yang diberhentikan sementara (Laid off). 

c) Mencari diantara pelamar yang belum diterima. 

d) Menghubungi sumber-sumber tenaga kerja atau lembaga-lembaga 

pendidikan formal maupun informal. 

e) Memasang iklan. 

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

3) Pengambilan keputusan diterima atau tidaknya karyawan tersebut. 

4) Berdasarkan keputusan diterimanya karyawan, dibuat surat keputusan 

pengangkatan atau surat perjanjian rangkap empat untuk didistribusikan 

kepada: 

a) Asli untuk yang bersangkutan 

b) Tembusan satu untuk bagian gaji atau upah 

c) Tembusan dua untuk bagian yang memerlukan 

d) Tembusan tiga untuk arsip bagian personalia. 

          Calon karyawan belum dianggap lulus karena baru memasuki masa 

percobaan (biasanya selama tiga bulan). 

                        5)  Setelah lulus masa percobaan, dapat masuk dalam tahap penempatan diri 

(early placement). Disini bagian personalia membuat kartu induk 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 karier di 

perusahaan tersebut. 
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2.5.3.  Pelatihan dan  Pengembangan Tenaga Kerja 

Setelah pegawai diterima melalui proses perekrutan dan seleksi, sering kali 

kemampuan pegawai tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan, yang 

berkaitan dengan tuntutan produktivitas, sehingga perlu diadakannya program 

pelatihan atau pengembangan. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan 

jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana 

pegawai managerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna 

mencapai tujuan yang umum. 

Menurut Hariandja (2005), terdapat beberapa proses yang harus dilakukan 

dalam upaya mengembangkan program pengembangan yang efektif, yaitu: 

1.   Menganalis kebutuhan pelatihan organisasi, yang sering disebut need analysis 

atau need assessment. 

Menganalisis kebutuhan sangat penting dilakukan, karena analisis kebutuhan 

dijadikan landasan untuk kegiatan selanjutnya seperti pemilihan metode 

pelatihan dan pengembangan yang tepat, biaya pelatihan dan 

pengembangannya tidak murah sehingga bilamana pelatihan dan 

pengembangan tidak sesuai dengan kebutuhan, selain tidak meningkatkan 

kemampuan organisasi juga akan menghabiskan banyak biaya. 

2.   Menentukan sasaran dan materi program pelatihan dan pengembangan. 

Sasaran pelatihan dan pengembangan harus dirumuskan secara spesifik, dalam 

arti apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan ingin dicapai 

setelah pelatihan dan pengembangan dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan 

sasaran tersebut, ditentukan materi atau isi dari suatu pelatihan dan 

pengembangan yang menyangkut topik-topik yang harus diberikan atau 

diketahui dalam upaya mencapai sasaran tersebut. 

3.  Menentukan metode pelatihan dan pengembangan juga prinsip-prinsip belajar 

yang digunakan. 

Metode pelatihan yang akan dipakai bisa dalam bentuk on the job training, yaitu 

dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun 

informal, dan off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang 

dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. 
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4.   Mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan. 

Pengevaluasian program pelatihan dan pengembangan dapat dilakukan dengan 

cara melihat efek dari pelatihan dan pengembangan yang dikaitkan dengan: 

a. Reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan dan pengembangan. 

b. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pelatihan dan 

pengembangan. 

c. Perubahan perilaku. 

d. Perbaikan pada organisasi. 

Program pengembangan terbagi dalam tiga jenis, yaitu: 

1. Program pengembangan tenaga nonmanajer, yang dilakukan melalui latihan 

kerja, latihan beranda, magang, dan kursus. Sebenarnya tidak ada sistem latihan 

yang paling baik, yang biasa diselenggarakan oleh perusahaan adalah latihan 

kerja. 

2. Program pengembangan eksekutif yang didasarkan pada atribut-atribut 

keahlian yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Dalam program ini tidak lagi 

diberikan pengetahuan dasar, tetapi diberikan suatu pengetahuan yang dapat 

membuka cakrawala berpikir dan bertindak. 

3. Program pengembangan unit organisasi adalah strategi pendidikan yang 

kompleks yang dimaksudkan untuk mengubah keyakinan, sikap, nilai, struktur 

organisasi sehingga dapat beradaptasi dengan baik terhadap teknologi baru dan 

berbagai tantangan lainnya serta mempercepat tingkat pertumbuhannya sendiri. 

 

2.5.4.  Penilaian Prestasi 

Penilaian prestasi adalah suatu proses penilaian prestasi kerja pegawai yang 

dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang 

ditugaskan kepadanya, dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan 

pertimbangan yang objektif dalam pembinaan dan pengembangan karyawan 

berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja di lingkungan perusahaan. 

Secara praktis banyak metode penilaian prestasi yang dilakukan, yang sudah 

barang tentu akan berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 
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Menurut Hariandja (2005) secara garis besar keseluruhan metode penilaian prestasi 

tersebut dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: 

1. 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 pengembangan pegawai. 

2. 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. 

 

2.5.4.1. Pencatatan Waktu Kerja 

Ada dua kegiatan pencatatan waktu menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(2007), yaitu: 

1) Pencatatan Waktu Hadir (Atteendance Time Keeping) 

Yaitu sejak masuk sampai dengan pulang yang tecantum dalam 

kartu kehadiran (clock card). Pencatatan ini merupakan tanggung jawab 

bagian pencatatan waktu (time keeping departement) yang berada di bawah 

pengawasan controller. 

2) Pencatatan Waktu Kerja (Shop Time Keeping) 

Yaitu pencatatan waktu kerja sesungguhnya dalam setiap pekerjaan 

atau setiap departemen. Pencatatan ini dibawah pengawasan bagian 

produksi melalui mandor. Formulir yang digunakan: 

a. Formulir pencatat waktu kehadiran. 

b. Formulir pencatat waktu kerja. 

c. Kombinasi antara formulir pencatatan waktu kehadiran dengan 

formulir pencatat waktu kerja. 

 

 

 

2.5.4.2.  Prosedur Pengupahan dan Gaji 
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Prosedur pengupahan dan gaji menurut La Midjan dan Azhar Susanto 

(2001) yang ada dalam perusahaan antara lain: 

1. Menghitung gaji dan upah dengan langkah-langkah berikut: 

a) Mengumpulkan catatan waktu kehadiran dan catatan waktu kerja 

masing-masing pekerja. 

b) Mengumpulkan data untuk menghitung upah atas dasar prestasi kerja, 

dan gaji atas dasar waktu kehadiran. 

c) Menghitung tambahan (allowance) misalnya tunjangan- tunjangan. 

d) Menghitung upah berdasarkan data yang terkumpul. 

e) 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: 

a) Membuat jurnal gaji dan upah. 

b) Membuat daftar cek pembayaran dan amplop gaji. 

c) Membuat stub pembayaran atau daftar earning statement. 

d) Membuat employee’s earning record. 

e) 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). 

 

 

 

 

2.5.4.3. Pelaporan 
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Bagian personalia secara berkala membuat laporan pada pimpinan. 

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

hal ini biasanya karyawan yang diberhentikan berombongan, tidak satu 

orang (laid off). 

c. Pemecatan karyawan berhubung dengan hal-hal yang tidak diinginkan 

(discharger). 

3.  Tarif upah/gaji dalam industri sejenis (industry wage rate). Tarif upah yang 

berlaku dalam perusahaan yang sejenis, misalnya yang rata-rata berlaku dalam 

perusahaan lainnya. 

4. Tarif upah lokal (local area wage rate), yaitu tarif upah setempat, tergantung 

dari kondisi kebijaksanaan pimpinan setempat. 

 

2.5.4.4. Kriteria Efektivitas Fungsi Personalia 

Kriteria adalah nilai-nilai ideal atau nilai-nilai normatif dari obyek yang 

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

tersurat lebih cenderung bersifat normatif (yang diharuskan), dan penyimpangan-

penyimpangan atas kriteria tersebut juga lebih mudah ditetapkan. Kriteria tersirat 

di lain pihak, lebih sulit didefinisikan, karena memerlukan pertimbangan-

pertimbangan yang banyak didasarkan pada keahlian dan pengalaman. 

Kriteria pengukuran efektivitas fungsi personalia dengan melihat fungsi 

operasionalnya, yaitu: 

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 
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pekerjaan dan perusahaan yang bersangkutan. Berbagai butir berikut dapat 

dipergunakan untuk mengaudit 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 dianalisis apakah disebabkan oleh kegiatan pengadaan tenaga yang 

jelek atau hal-hal di luar pengendalian organisasi. 

c. Pengunduran diri dengan sukarela 

Jika banyak terjadi pada beberapa bulan pertama dalam pekerjaan 

menunjukkan seleksi dan pengangkatan yang jelek. 

d. Pemberhentian dengan paksa 

Pemberhentian dengan paksa yang disebabkan oleh perencanaan yang jelek 

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 salah satu 

tugas manajer yang lebih sulit. Dalam banyak hal, penilaian program oleh 

petatar (trainee) 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 
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Ini adalah bidang yang sangat subyektif, tetapi para manajer dapat 

mengamati tindakan petatar (trainee) dan dengan menerima laporan dari 

orang lain yang pernah berhubungan dengan dia. 

b. Hilangnya kualitas 

Indikasi ini erat kaitannya dengan catatan produktivitas, dengan penekanan 

pada kualitas di samping kuantitas. Hilangnya kualitas memberikan 

petunjuk bahwa pelatihan tidak efektif. 

c. Efektifnya cadangan bakat 

Suatu indeks yang mungkin juga membantu dalam menilai efektifnya 

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. 

3) Kompensasi Tenaga Kerja 

a. Tingkat upah dalam masyarakat 

Upah yang berlaku dalam masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk 

perbandingan dengan susunan upah perusahaan. Tingkat upah masyarakat 

adalah ukuran obyektif yang wajar dari seluruh sistem kompensasi. 

b. Anggaran gaji dan upah 

Sebagai tambahan untuk keyakinan bahwa perusahaan itu pada umumnya 

kompetitif dalam hal gaji, manajer harus menyakinkan bahwa pengeluaran 

berada dalam batas-batas anggaran yang dialokasikan. Batas-batas 

jangkauan gaji untuk setiap klasifikasi jabatan dimonitor oleh spesialis 

personalia, dan harus diminta persetujuan lini jika batas-batas itu akan 

dilampaui. 

c. Keluhan-keluhan sehubungan dengan pembayaran 

Salah satu sasaran dari setiap program upah dan gaji yang sistematis adalah 

untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan atas upah. Jumlah pengaduan 

resmi dan tidak resmi yang diajukan oleh para karyawan adalah merupakan 

petunjuk dari ketidakpuasan. 
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d. Penghasilan insentif: jumlah karyawan 

Jumlah karyawan yang memperoleh bonus yang melebihi tarif pembayaran 

standar merupakan indeks efektivitas program pembayaran insentif. Jika 

hanya suatu persentase yang sangat kecil daripada karyawan dalam jabatan-

jabatan insentif benar-benar memperoleh penghasilan tambahan, jelas 

terlalu sedikit insentif yang ada dan beberapa bagian dari progran insentif 

tidak jalan. 

e. Penghasilan insentif : jumlah 

Analisis atas jumlah insentif setiap karyawan akan memberikan data yang 

bernilai untuk menilai efektivitas suatu program insentif. Jika ditemukan 

bahwa semua karyawan atau sebagian besar memperoleh bonus yang 

seragam, kemungkinan kelompok itu telah menyetujui jumlah yang harus 

dihasilkan. 

f. Tunjangan 

Biaya setiap karyawan dapat dihitung sebagai satuan persen dari gaji 

persentase partisipasi dapat ditentukan bagi program sukarela untuk setiap 

jabatan, tingkat organisasi, atau departemen. Waktu perubahan haluan 

setiap tuntutan memberikan informasi sehubungan dengan efisiensi unit 

tunjangan. 

4) Integrasi 

a. Penelitian atau survei moral 

Penelitian tentang pendapat dan sikap atas berbagai macam hal dan tetek 

bengek yang menyangkut kepentingan organisasi dapat dilakukan dan akan 

memberikan suatu indeks moral. 

b. Pembolosan, keterlambatan, dan penggantian 

Faktor-faktor ini mencerminkan suatu sikap dasar suatu perasaan tidak 

bertanggung jawab dan masa bodoh atau tidak perduli. 

c. Jumlah keluhan 

Umumnya, jumlah keluhan yang diajukan dibandingkan dengan jumlah 

yang diselesaikan. 

d. Masa depan 
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Pemantauan atas jumlah dan jenis “kursus” dapat memberikan sistem 

peringatan dini untuk bidang-bidang yang mungkin mengalami kesulitan di 

masa depan. 

5) Pemeliharaan 

a. Angka kecelakaan 

Ukuran-ukuran kecelakaan yang paling umum digunakan adalah 

tingkat frekuensi dan tingkat keparahan. 

b. Premi asuransi 

Jika biaya-biaya tidak langsung lain dari suatu kecelakaan berjumlah 

sampai empat kali biaya premi asuransi berarti menunjukkan hal yang 

tidak efektif. 

6) Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan hubungan kerja yang efektif memerlukan program pensiun, 

pemberhentian, dan pelepasan karyawan yang direncanakan secara hati-hati. 

Berbagai pengukur efektivitasnya yaitu: 

a. Jumlah penerima pensiun yang ikut serta dalam program pensiun 

Makin banyak informasi yang dimiliki seseorang tentang pensiun maka 

berhasillah masa peralihan itu. 

b. Jumlah permintaan informasi dan bantuan sesudah pensiun 

Makin banyak jumlahnya, makin tidak efektif program pensiun itu. 

c. Penolakan terhadap permintaan untuk kompensasi pengangguran 

Jika tidak ada permintaan yang ditolak, kemungkinan perusahaan itu akan 

membayar kompensasi yang tidak seharusnya, misalnya pengunduran diri 

sukarela, mogok dan sebagainya. 

 

 

 

2.6. Peranan Audit Operasional dalam Efektivitas Fungsi Personalia 

Aktivitas fungsi personalia memerlukan pengelolaan yang baik, karena 

fungsi personalia mempunyai arti penting dalam menjamin kelangsungan suatu 



41 

 

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 disertai pertumbuhan yang 

sehat. Hal ini menyebabkan perlunya untuk mengefektifkan setiap fungsi 

manajerial yang dijalankan berdasarkan aktifitas perusahaan. 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 audit 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 mengatasi permasalahan dalam pengelolaan fungsi 

personalia, serta untuk menunjang efektivitas fungsi personalia. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan audit operasional 

yang efektif atas fungsi personalia akan menunjang efektivitas pengelolaan fungsi 

personalia. 

 

2.7. Kerangka Pemikiran 

 Perusahaan yang mempunyai skala usaha yang semakin besar akan semakin 

luas pula rentang kendali yang harus dihadapi oleh manajemen. Manajemen 

dituntut untuk selalu mengembangkan cara-cara baru dalam memperoleh dan 

mempertahankan sumber daya manusianya agar tetap mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. 

 Departemen personalia membantu perusahaan mendapatkan, 

mengembangkan, menggunakan dan memelihara karyawan baik dalam kuantitas 

maupun kualitas yang tepat. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi 

manajer personalia adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia perusahaan 

yang efektif. Disamping itu dalam mengelola perusahaan salah satu faktor yang 

memegang peranan penting adalah faktor pengendalian. Pengendalian secara umum 

dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengusahakan agar pelaksanaan berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian merupakan suatu fungsi yang tidak 
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dapat dikesampingkan dalam setiap kegiatan. Evaluasi terhadap pengendalian 

sangat penting dan dapat dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi kelemahan. 

 Penilaian terhadap pelaksanaan suatu bagian atau fungsi perusahaan dapat 

dilakukan dengan melakukan audit. Dalam hal ini dimaksud adalah audit 

operasional yang bertujuan mencapai efektivitas dan efisiensi serta menghasilkan 

perbaikan dalam pengelolaan kegiatan objek yang diaudit dengan membuat saran-

saran tentang cara pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. 

Audit operasioanal dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas, 

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

secara mendalam dan menunjukan kemungkinan perbaikan serta membuat 

rekomendasi. Hasil audit diharapkan dapat memberikan umpan balik mengenai 

fungsi personalia bagi para manajer operasional dan departemen personalia. 

Singkatnya, audit operasional personalia adalah audit kualitas secara menyeluruh 

terhadap kegiatan personalia dalam suatu departemen, divisi atau perusahaan. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Teguh Bramanti 

(01.99.261) yang telah lulus pada tahun 2004, maka hasil yang diperoleh dari 

penelitiannya adalah: 

1. Audit operasional yang dilaksanakan oleh PT. INTI (Persero) Bandung 

yang diteliti oleh penulis terdahulu telah dilaksanakan secara efektif. 

2. Fungsi personalia pada PT. INTI (Persero) Bandung yang diteliti oleh 

penulis terdahulu telah dilaksanakan secara efektif. 

 Ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan 

penulis saat ini lakukan, yaitu: 

1. Peneliti terdahulu melakukan survei di PT. INTI (Persero) Bandung, 

sedangkan penulis berusaha melakukan survei di PT. Kereta Api Indonesia 

Daop II Bandung. 

2. Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada PT. INTI (Persero) Bandung, 

yang bergerak di bidang telekomunikasi, sedangkan penulis melakukan 

penelitian pada PT. Kereta Api Daop II Bandung yang bergerak di bidang 

jasa transportasi. 
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2.8. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“Audit operasional yang efektif berperan dalam menunjang pelaksanaan fungsi 

personalia.” 

 


