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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Audit Operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu 

perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah 

ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut 

sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis (Sukrisno Agoes, 2004). 

Dista Amalia Arifah (2012) menyatakan bahwa setiap jenis perusahaan perlu 

kiranya melaksanakan audit operasional tidak terkecuali sektor publik, terlebih lagi 

aktivitas utamanya adalah pelayanan publik maka penilaian kinerja sangat 

diperhatikan. Menurut (Indra Bastian, 2001) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

atau Perusahaan Daerah merupakan salah satu dari organisasi sektor publik. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang 

Perusahaan Daerah pasal 2, yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah 

semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya 

untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, 

kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.  

Tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan pasal 5 UU RI Nomor 5 Tahun 1962 

Tentang Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan 

Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka 

ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan 
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industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju 

masyarakat yang adil dan makmur.  

Fenomena Audit Operasional pada Perusahaan Daerah berasal dari pernyataan 

Kepala Perwakilan BPKP NAD Abdul Rachman (2008) mengungkapkan hasil Audit 

Operasional terhadap Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang (PDPS). Dalam 

laporannya BPKP menyampaikan enam temuan penting, salah satu temuan BPKP 

adalah lemahnya Sistem Pengendalian Manajemen PDPS. Di sisi lain, BPKP juga 

menemukan adanya selisih modal peyertaan yang tidak dicatat di PDPS. Dalam 

laporan itu, juga terungkap 36 unit mobil senilai Rp 2,03 miliar yang dijual dengan 

harga lebih murah yakni senilai Rp 1,39 miliar yang mengakibatkan kerugian senilai 

Rp 637,93 juta. H. Rizani selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota 

mempertanyakan penanggung jawab selisih dana tersebut. 

Audit operasional difokuskan pada pemeriksaan hasil kerja untuk menguji 

tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu program, kegiatan, fungsi, atau 

organisasi dalam menggunakan sumber daya (Indra Bastian, 2007 : 249). Menurut 

Nugroho Widjayanto (2006) salah satu standar pemeriksaan operasional atau audit 

operasional adalah anggaran. Fenomena tidak efektifnya pengelolaan anggaran terjadi 

pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Hans Nainggolan, 2013). PD 

Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak 

dalam jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung. Perusahaan Daerah yang terletak 

di  Jalan Surapati No. 126 Bandung ini mempunyai tugas pokok untuk 
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menyelenggarakan pelayanan jasa kebersihan dibidang persampahan untuk 

mewujudkan kondisi kota yang bersih dan memupuk pendapatan. (Diskominfo Kota 

Bandung, 2012) 

Hans Nainggolan (2013) menyatakan bahwa pada tahun 2012 kota Bandung 

gagal meraih piala Adipura karena dalam penilaian pihak pusat pada saat itu kota 

Bandung terekspos dengan julukan Bandung lautan sampah. Dalam Rancangan 

Penjabaran APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 terdapat hibah belanja 

subsidi kepada PD Kebersihan Kota Bandung sebesar Rp 57.625.500.000,00. 

Anggaran tersebut oleh berbagai kalangan dinilai sangat besar kepada PD Kebersihan 

Kota Bandung yang merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah Kota Bandung yang 

seharusnya profesional dan mandiri. Namun pada kenyataannya, anggaran sebesar itu 

pada tahun anggaran 2012 tidak dikelola secara maksimal, terbukti dari gagalnya kota 

Bandung Meraih Piala Adipura. Ketidakjelasan pertanggungjawaban dana hibah 

subsidi ini belum ada penjelasan resmi dari pihak PD Kebersihan hingga berita ini 

diturunkan. Seharusnya instansi terkait turun tangan mengadakan audit, baik secara 

administratif maupun audit yuridis terhadap alokasi anggaran di PD Kebersihan Kota 

Bandung. 

Rob Reider (2002 : 78) menyatakan bahwa : 

“The operational reviewer or auditor should focus on the organization’s 

approach to planning and its integration with the budgeting process. The 

organization’s planning and budgeting techniques should be a means of 

achieving improved organizational effectiveness.” (Pemeriksa operasional 

atau auditor perlu memahami perencanaan jangka panjang dan metode 
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perencanaan jangka pendek dan penganggaran dan kontrol proses yang 

terkait. Pemeriksa harus fokus pada pendekatan organisasi untuk perencanaan 

dan integrasi dengan proses penganggaran. Perencanaan organisasi dan teknik 

penganggaran organisasi harus menjadi sarana untuk mencapai peningkatan 

efektivitas organisasi).  

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Neng Mia Andriyani (2005) 

mengungkapkan bahwa pengaruh tindak lanjut audit operasional terhadap efektivitas 

pelaksanaan anggaran biaya pemeliharaan sarana diketahui Koefisien Determinasi 

(Kd) sebesar 81%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 19% dipengaruhi faktor-faktor 

lain seperti kebijaksanaan perusahaan mengenai anggaran biaya pemeliharaan sarana, 

inflasi, kecelakaan kereta api, dan sebagainya. Hasil penelitian tersebut didukung oleh 

penelitian oleh Abdillah Arif (2008) yang menyatakan bahwa terdapat dua variabel 

bebas secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pencapaian 

anggaran. Kedua variabel tersebut yaitu aspek penerapan standar audit intern dan 

pelaksanaan audit operasional sebagai salah satu audit manajemen.   

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh audit operasional khususnya di Perusahaan Daerah Kebersihan 

Kota Bandung, namun penulis membatasi penelitian hanya pada pelaksanaan 

anggaran biaya di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Sehingga, 

penelitian yang akan dilakukan berjudul :  

“Pengaruh Audit Operasional terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran 

Biaya” 



5 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi masalah 

yaitu seberapa besar pengaruh audit operasional terhadap efektivitas pelaksanaan 

anggaran biaya pada PD Kebersihan Kota Bandung. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka maksud 

dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit 

operasional terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran biaya PD Kebersihan Kota 

Bandung.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Operasional dan Pemecahan Masalah 

 Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi tidak efektifnya 

pelaksanan anggaran biaya di PD Kebersihan Kota Bandung, sehingga membantu 

pencapaian tujuan perusahaan yaitu perwujudan Kota Bandung yang bersih dan 

memupuk pendapatan. 

2. Kegunaan Pengembangan Ilmu 

 Hasil penelitian untuk pengembangan ilmu Akuntansi khusunya di bidang 

Audit dengan melakukan penelitian secara empiris tentang “Pengaruh Audit 

Operasional terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Biaya” 
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1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor 

Perusahaan Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Surapati No. 126 

Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan November 2014 sampai 

dengan selesai.  

 

 

 


