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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Audit Operasional 

 Ada beberapa pengertian audit menurut beberapa ahli akuntansi dan 

pemeriksaan, diantaranya menurut Arens, et al. (2008 : 13) :  

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of corespondence 

between the information and estabilished criteria. Auditing should be done 

by a competent, independent person.” (Auditing adalah akumulasi dan 

evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan 

tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. 

Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten, orang independen.)  

Menurut Mulyadi (2002 : 2) yang dimaksud Auditing adalah sebagai 

berikut 

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 

tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai 

yang berkepentingan.” 

Auditing menurut American Accounting Association (AAA) yang dikutip 

oleh Romney et al (2003 : 375) adalah  

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluation 

evidence regarding assertion about economic action and event to certain 

the degree of correspondence between those assertions and estabilished 

criteria and communicating the result to interested the users.” (Auditing 

adalah sebuah proses sistematis memperoleh obyektif dan mengevaluasi 

bukti mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk 

memastikan tingkat kesetaraan antara pernyataan dan kriteria yang telah 
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ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang 

tertarik). 

 Berdasarkan beberapa pengertian auditing diatas dapat disimpulkan bahwa 

auditing adalah proses untuk mengevaluasi bukti dan informasi dari setiap 

peristiwa ekonomi untuk menilai kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan.  

 Jenis-jenis audit menurut Arens et all (2008 : 16-19) diklasifikasikan 

menjadi tiga jenis audit, yaitu : 

1. Audit Operasional 

2. Audit Ketaatan 

3. Audit Laporan Keuangan 

Audit Operasional adalah suatu tinjauan terhadap bagian dan prosedur serta 

metode operasi suatu organisasi untuk menilai keefisienan dan keefektifan 

aktivitas operasi perusahaan dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pada 

umumnya, setelah audit operasional selesai auditor bersangkutan akan 

mengajukan sejumlah saran atau rekomendasi kepada manajer untuk membenahi 

operasi di dalam perusahaan. Sehingga audit ini seringkali disebut audit 

manajemen. 

Audit Ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah suatu prosedur atau 

peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas yang lebih tinggi telah 

diikuti oleh organisasi atau bagian yang diperiksa.  Hasil audit ini biasanya hanya 

dilaporkan kepada pihak tertentu dalam organisasi. Pihak manajemen merupakan 

pihak yang paling berkepentingan atas dipeuhinya prosedur atau aturan tersebut.  
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Audit laporan Keuangan merupakan proses audit yang dilakukan atas 

laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk 

memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 

Arens, et al. (2008 : 13) menyatakan yang dimaksud audit operasional 

adalah : 

“an operational audit evaluates efficiency and effectiveness is of any part 

of an organization’s operating prosedures and methods.” (audit 

operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur dan 

metode operasi organisasi). 

Menurut Sukrisno Agus (2004 : 10) audit operasional adalah sebagai 

berikut : 

“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.” 

 Menurut Soenarto (2003 : 18) pengertian audit operasional adalah  

“Audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian dari prosedur dan 

metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk 

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.” 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa audit operasional merupakan pemeriksaan terhadap metode 

dan prosedur suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan 

efektivitas dari metode dan prosedur.  
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Menurut Rob Reider (2002 : 30) tujuan dari audit operasional adalah 

sebagai berikut : 

1. Assess Performance (Penilaian Kinerja) 

Untuk menilai kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan cara 

yang dilakukan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya dengan : 

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

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

b. Hasil perbandingan dengan fungsi lain yang sejenis dan individu 

lainnya dalam organisasi (internal benchmarking) 

c. Hasil perbandingan dengan organisasi lainnya (external 

benchmarking). 

2. Identify Oppurtunities for Improvement (Identifikasi Kesempatan-

Kesempatan untuk Perbaikan) 

Peningkatan ekonomi, efisiensi, atau efektivitas merupakan tujuan utama 

dalam perbaikan. Auditor diperbolehkan mengidentifikasi kesempatan-

kesempatan spesifik untuk perbaikan dengan melakukan analisis hasil 

wawancara individu (baik dari dalam organisasi maupun dari luar 

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

lampau, menganalisis transaksi-transaksi, membuat perbandingan internal 

dan eksternal, serta melakukan penilaian professional berdasarkan 

pengalaman dengan organisasi sejenis dan organisasi lain. 
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3. Develop Recommendations for Improvement or Futher Action 

(Pengembangan Rekomendasi-Rekomendasi untuk Perbaikan atau Tindak 

Lanjut). 

Sifat dan luasnya rekomendasi yang dikembangkan selama pemeriksaan 

operasional sangat bervariasi. Dalam banyaknya kasus, auditor dapat 

memberikan rekomendasi yang spesifik. Tapi dalam kasus lainnya, 

analisis lebih lanjut diluar lingkup pemeriksaan akan sangat diperlukan. 

Auditor sebaiknya terus mencari data terbaik (baik internal maupun 

eksternal) dalam menyusun program untuk perbaikan yang berkelanjutan. 

 Menurut Nugroho Widjayanto (2006 : 81), tujuan audit operasional 

adalah: 

1. Untuk menilai kegiatan yang sedang berjalan 

2. Untuk mengidentifikasikan berbagai kelemahan untuk perbaikan 

3. Mencari peluang untuk penyempurnaan dan pengembangan 

4. Pengembangan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari audit operasional menurut Nugroho 

Widjayanto antara lain adalah sebagai berikut : 

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. 
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4. Pencapaian apakah organisasi sudah mematuhi prosedur, peraturan, 

kebijaksanaan serta tujuan yang telah ditetapkan. 

5. Penetapan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen. 

6. Penetapan tingkat keandalan (realibility) 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. 

Berdasarkan uraian di atas maka secara singkat manfaat audit operasional 

adalah untuk menilai ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan, mengevaluasi suatu kegiatan, mengidentifikasikan  berbagai bidang 

yang bermasalah dan mencari penyebabnya, dan melakukan perbaikan mendorong 

efektivitas dan efisiensi. 

Menurut Arens, et al. (2012 : 823), jenis-jenis audit operasional diantara 

lain adalah : 

1. Functional audit (audit fungsional) 

Audit yang dilakukan pada satu atau lebih fungsi operasi dari suatu 

organisasi. Adapun pengertian dari fungsi adalah penggolongan aktivitas 

suatu bisnis seperti fungsi personalia, fungsi produksi, fungsi penjualan, 

dan sebagainya. Audit fungsional mempunyai keuntungan karena adanya 
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spesialisasi oleh auditor sehingga dapat mengembangkan keahliannya di 

bidang tertentu, sedangkan kekurangannya adalah tidak adanya evaluasi 

terhadap fungsi terkait. 

2. Organizational audit (audit organisasional) 

Audit organisasi adalah salah satu jenis audit operasional yang mencakup 

seluruh bagian organisasi, seperti departemen, cabang, dan anak 

perusahaan. Penekanan pada audit ini adalah bagaimana tingkat efisiensi 

dan efektivitas tiap-tiap fungsi dan perlu diperhatikan juga rencana 

organisasi dan metode dalam mengkoordinasikan aktivitas. 

3. Special assignment (penugasan khusus) 

Penugasan khusus ini dilakukan atas permintaan manajemen untuk 

meneliti suatu masalah dalam organisasi, seperti menyelidiki kemungkinan 

kecurangan dalam suatu divisi, mencari rekomendasi untuk mengurangi 

biaya produksi suatu barang, mencari penyebab terjadinya sistem 

teknologi informasi yang tidak efektif, dan lain sebagainya. 

Menurut Arens, et al. (2012 : 826-827) ada empat sumber yang 

dapat digunakan dalam menentukan kriteria dalam audit operasional yaitu 

: 

1. Historical performance (kinerja historis) 

Kriteria yang didasarkan pada hasil sebenarnya atau hasil audit dari 

periode sebelumnya, dengan tujuan untuk membandingkan apakah yang 

telah dilakukan menjadi lebih baik atau tidak. Keuntungan dari kriteria ini 

adalah mudah dibuat, tetapi tidak memberikan pandangan mendalam 
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mengenai seberapa baik atau buruk suatu unit dalam organisasi yang 

diaudit dalam melakukan sesuatu. 

2. Benchmarking (Kinerja yang dapat diperbandingkan) 

Data dari entitas lain yang serupa dengan organisasi klien dapat digunakan 

sebagai kriteria. 

3. Engineered standard (standar teknik) 

Dalam banyak jenis penugasan audit operasional sangat mungkin dan 

layak mengembangkan kriteria berdasarkan standar rekayasa, misalnya 

studi waktu dan gerak untuk menentukan tingkat keluaran produksi. 

Kriteria ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar dalam 

pengembangannya, karena memerlukan banyak keahlian, akan tetapi hal 

ini mungkin sangat efektif dalam memecahkan masalah operasional yang 

utama. 

4. Discussion and agreement (diskusi dan kesepakatan) 

Kadang-kadang kriteria objektif sangat sulit didapatkan dan sangat 

memakan biaya, tetapi ada kalanya kriteria 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 

mengenai temuan-temuan yang didapat. 

Selain memiliki manfaat, audit operasional pun memiliki beberapa 

keterbatasan dalam memecahkan semua masalah yang ditemukan dalam 

organisasi. 
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 Menurut Boyton, et al (2001 : 327) keterbatasan utama dalam pelaksanaan 

audit operasional yaitu : 

1. Waktu 

Waktu merupakan faktor pembatas dari suatu audit operasional. Hal ini 

disebabkan karena auditor dapat segera memberikan informasi kepada 

manajemen untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu sangat penting 

bahwa audit operasional harus dilaksanakan dengan teratur agar setiap 

permasalahan yang muncul dapat diketahui secara dini dan tidak menjadi 

lebih buruk. 

2. Keahlian dan pengetahuan auditor 

Keterbatasan pengetahuan auditor merupakan salah satu keterbatasan 

dalam melaksanakan audit operasional. Sulit mengharapkan auditor ahli 

dalam semua bisnis. Untuk mengatasi keterbatasan ini perlu pendidikan 

dan pelatihan bagi pemeriksa manajemen atau auditor. 

3. Biaya 

Biaya merupakan salah satu keterbatasan dalam melaksanakan audit 

operasional. Oleh karena itu auditor harus mempertimbangkan antara 

biaya audit yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Ini berarti 

auditor harus mengabaikan situasi permasalahan yang kecil yang mungkin 

dapat menghabiskan biaya jika diselidiki lebih lanjut. 
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 Menurut Nugroho Widjayanto (2006 : 30) tahap-tahap audit operasional 

adalah : 

1. Tahap Pendahuluan  

Tahap survei pendahuluan memberikan kemungkinan untuk 

terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit secara 

teratur. Ruang lingkup survei pendahuluan dan waktu yang diperlukan 

untuk melaksanakannya banyak tergantung pada keahlian dan pengalaman 

auditor, pengetahuan atas bidang yang diperiksa, ukuran dan kerumitan 

aktivitas atau program, tipe pemeriksaan yang akan dilakukan, serta 

daerah geografis kegiatan organisasi. Tahap pendahuluan terdiri dari : 

a. Pengamatan fisik sekilas 

Dalam pengamatan fisik sekilas harus dipelajari indikasi dan 

permasalahannya. Disini pemeriksa perlu untuk mewawancari masing-

masing pimpinan yang bertanggung jawab atas suatu fasilitas fisik. 

Dalam hal ini biasanya auditor menggunakan kuesioner yang telah 

tersusun berdasarkan permasalahan tertentu. Tahap pengamatan fisik 

sekilas dapat menjadi alat bantu yang amat baik bagi kemampuan 

auditor dalam menemukan hal-hal penting. 

b. Mencari data tertulis  

Tujuan dari audit operasional adalah menetapkan apakah perusahaan 

telah menerapkan praktek manajemen yang konsisten. Untuk itu 

auditor harus mendapatkan dokumentasi yang dijadikan bahan banding 

dengan data per departemen. Tipe dokumen-dokumen tertulis yang 
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harus didapat oleh auditor adalah sasaran dan tujuan perusahaan yang 

tertulis, petunjuk kebijaksanaan dan prosedur perusahaan, uraian tugas, 

bagan organisasi, anggaran, laporan-laporan internal per departemen, 

laporan keuangan, katalog-katalog, bagan arus, formulir-formulir, 

management letter yang dibuat oleh auditor keuangan eksternal, 

peraturan-peraturan pemerintah dan instansi lain yang berwenang. 

c. Wawancara dengan personil manajemen 

Wawancara dengan masing-masing manajer adalah bagian ketiga dari 

fase pendahuluan audit operasional. Audit operasional harus belajar 

dari karyawan perusahaan, dalam arti memahami apa yang mereka 

rasakan dan bagaimana pandangan mereka terhadap suatu perusahaan 

tertentu. Para ahli dalam suatu perusahaan adalah mereka yang 

berwenang menjalankan perusahaan, karenanya pemeriksa dapat 

memperoleh informasi yang baik dengan jalan mewawancarai para 

manajer untuk mengidentifikasikan permasalahan. 

d. Analisa keuangan 

Dalam kegiatan ini pemeriksa juga harus meninjau pengendalian 

internal dan arus data transaksi yang bergerak dalam system akuntansi. 

Hasil dalam tahap pendahuluan ini disimpulkan dalam laporan 

pemeriksa yang lazim disebut memoranda survei. 

2. Tahap Audit Mendalam 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap pendahuluan. Dalam tahap 

ini pemeriksaan lebih lanjut atas penilaian kegiatan-kegiatan perusahaan 
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guna mencapai tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan sejak semula, 

yaitu efektivitas dan efisiensi. Dengan melaksanakan pemeriksaan 

mendalam, pemeriksa akan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk 

memperkuat dan meyakinkan kesimpulannya. Dalam pemeriksaan 

mendalam tercakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Studi lapangan yang meliputi : 

a. Wawancara dengan pegawai inti pada semua tingkatan organisasi.  

b. Mengidentifikasi dan mewawancarai sumber-sumber eksternal 

yang dianggap penting tanpa melanggar kerahasiaan penugasan. 

c. Observasi aktivitas operasional dan fungsi-fungsi manajemen 

(perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian) 

d. Penelitian sistem pengendalian internal 

e. Penelitian arus transaksi dalam pemisahan 

f. Penelitian penempatan pegawai, peralatan, formulir, dan laporan. 

g. Penelitian aspek-aspek ini aktivitas fungsional 

h. Pendiskusian dan pengusulan penggunaan kriteria penggunaan 

pegawai yang sesuai 

2) Analisa yang meliputi : 

a. Penghubung data yang dikumpulkan dengan kriteria pengukuran 

kegiatan, jika diperlukan. 

b. Penilaian risiko pemisahan untuk menentukan bidang dan aktivitas 

yang dapat ditingkatkan, pendokumentasian temuan-temuan dan 

manfaat potensial.  
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c. Penegasan kembali kriteria pengukuran dengan pegawai 

bersangkutan. 

d. Pengembangan alternatif, rekomendasi dan saran-saran untuk 

melakukan studi lebih lanjut tentang kesempatan perbaikan pokok.  

3. Tahap Pelaporan 

Setelah tahap  pendahuluan selesai, pemeriksa dapat menyusun laporan 

audit formal, yang mana hasil audit operasional adalah suatu laporan 

formal tertulis yang disampaikan pada manajemen perusahaan sebagai 

pengambilan tindakan perbaikan atau sebagai informasi laporan audit 

berbagai masalah yang ditelusuri. Dalam penyusunan pelaporan ini ada 

beberapa kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengorganisasian laporan yang meliputi pengutaraan temuan, 

rekomendasi, dan manfaat. 

b. Pengembangan rencana implementasi dan label waktu rekomendasi 

bilamana sesuai. 

c. Pendiskusian konsep laporan dengan para pejabat dan manajer. Yang 

sesuai dari organisasi yang diteliti apabila berbeda dengan pihak yang 

memberikan tugas. 

d. Pengajuan Laporan  

Isi laporan audit operasional akan banyak berbeda antara satu dengan 

yang lainnya tergantung dari sifat perusahaan yang diperiksa dan tipe 

masalah yang perlu ditelaah. Akan tetapi pada umumnya suatu laporan 

audit operasional akan meliputi unsur-unsur sebagai berikut : 
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a. Tujuan dan ruang lingkup penugasan 

b. Prosedur-prosedur yang digunakan oleh auditor 

c. Temuan-temuan khusus 

Temuan-temuan merupakan himpunan informasi mengenai 

aktivitas, organisasi, keadaan, atau hal lain yang telah dianalisis 

dan dinilai oleh auditor dan harus dikomunikasikan lebih lanjut 

pada pimpinan perusahaan. 

d. Rekomendasi-rekomendasi bila perlu 

Pada umumnya temuan-temuan diakhiri dengan rekomendasi dari 

auditor yang ditujukan pada pampinan perusahaan yang 

bertanggung jawab melaksanakan perbaikan dan keuangan atau 

penyimpangan untuk mencegah supaya hal tersebut tidak terulang 

lagi. 

Rekomendasi yang merupakan pendapat yang telah 

dipertimbangkan untuk situasi tertentu harus mencerminkan 

pengetahuan dan penilaian mengenai pokok persoalannya, apabila 

tindakan yang akan direkomendasikan merupakan tindakan yang 

akan direkomendasikan merupakan tindakan yang harus diuraikan 

sejelas-jelasnya. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan audit operasional adalah 

pemeriksaan terhadap metode dan prosedur suatu organisasi dengan tujuan untuk 

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari metode dan prosedur, dengan 

tahapannya sebagai berikut : 
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1. Tahap Pendahuluan 

2. Tahap Audit Mendalam 

3. Tahap Pelaporan  

(Nugroho Widjayanto 2006 : 30) 

2.1.2 Efektivitas 

 Rob Reider (2002) mengemukakan pengertian efektivitas yaitu  

“Effectiveness (or result of operation) is the organization achieving result 

or benefits based on stated goals and objectives or some other measurable 

criteria.” (Efektivitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan dan 

tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan). 

 Sedangkan menurut Mardiansmo (2002 : 4) efektivitas adalah  

“Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome 

dengan output.” 

 Berdasarkan pengertian efektivitas diatas, maka disimpulkan bahwa 

pengertian dari efektivitas adalah pencapaian hasil sesuai dengan tujuan organisasi 

yang ditetapkan sebelumnya.  

2.1.3 Anggaran 

 Pengertian anggaran terus-menerus mengalami perkembangan, hingga kini 

anggaran mempunyai pengertian yang beraneka ragam. Untuk mendapatkan 

pengertian yang lebih jelas mengenai anggaran, penulis mengemukakan beberapa 

pengertian anggaran yang dinyatakan oleh para ahli di bawah ini. 
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Pengertian anggaran menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri 

(2003 : 6) : 

“Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis terhadap 

pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, 

dan pengendalian.” 

 Menurut Munandar (2001 : 1) pengertian anggaran ialah : 

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) 

moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” 

  Syahrul dan M. Afdi Nizar (2000 : 117) mengemukakan pengertian 

anggaran adalah sebagai berikut : 

“Anggaran adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam suatu 

periode tertentu. Atau merupakan rencana kegiatan dan program kuantitatif yang 

diekspresikan dalam ukuran aktiva-aktiva, kewajiban/utang, penerimaan dan 

pengeluaran. Kesemuanya termasuk di dalam upaya mencapai rencana tersebut, 

atau dalam ukuran kuantitatif lainnya, seperti unit-unit produk atau jasa.” 

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anggaran adalah rencana sistematis yang termasuk di dalamnya seluruh kegiatan 

perusahaan dalam ukuran satuan moneter. 

 Menurut Agus Ahyari (2002 : 5) mengemukakan penggunaan anggaran di 

dalam perusahaan akan mendapatkan beberapa manfaat yang cukup besar, antara 

lain sebagai berikut : 
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1. Terdapatnya perencanaan terpadu 

Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan akan dapat menyusun 

perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu. Tidak ada satupun kegiatan 

yang dilakukan dalam perusahaan yang terlepas dari anggaran, karena 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut akan memerlukan biaya. 

Dengan demikian maka anggaran merupakan pencerminan seluruh 

kegiatan perusahaan yang bersangkutan, sehingga penyusunan anggaran 

merupakan penyusunan seluruh rencana kegiatan dalam perusahaan secara 

terpadu. 

2. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 

Dengan adanya anggaran perusahaan, maka pelaksanaan kegiatan yang 

ada dalam perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih pasti, 

karena dapat mendasarkan pada anggaran yag telah ada. Hal ini akan dapat 

menghilangkan keragu-raguan yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan 

perusahaan, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh para pelaksana 

akan menjadi lebih pasti. Pelaksanaan dengan mempergunakan anggaran 

yang telah ditetapkan akan menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun dalam perusahaan tersebut. Dengan 

demikian maka anggaran tersebut akan dapat dipergunakan sebagai 

pedoman yang dapat dipercaya bagi pelaksanaan kegiatan dalam 

perusahaan yang bersangkutan. 
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3. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan  

Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada, dengan 

demikian akan melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan. Pelaksanaan 

kegiatan dengan mempergunakan anggaran sebagai pedoman berarti 

melakukan kegiatan dalam perusahaan tersebut di bawah koordinasi yang 

baik. Hal ini disebabkan karena di dalam penyusunan anggaran tersebut 

sudah dipertimbangkan kaitan satu bagian dengan bagian yang lain, 

sehingga pelaksanaan kegiatan yang berpedoman kepada anggaran 

tersebut sudah terkandung arti koordinasi yang sebenarnya. Apa yang 

sudah digariskan di dalam anggaran berarti sudah mempertimbangkan 

keterkaitan dengan bagian yang lain. 

4. Terdapatnya alat pengawasan yang baik 

Anggaran disamping berfungsi sebagai alat perencanaan juga dapat 

mempunyai fungsi ganda sebagai alat pengawasan pelaksanaan kegiatan 

perusahaan. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka 

manajemen perusahaan akan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan 

tersebut dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan 

tersebut. Dalam hal ini anggaran akan dapat dipergunakan sebagai alat 

pengawasan kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam perusahaan. 

5. Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan 

Perusahaan yang mempunyai anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

operasionalnya, akan dapat melaksanakan evaluasi rutin selesai 

melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, misalnya 
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satu tahun sekali manajemen perusahaan akan dapat menyusun evaluasi 

kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan 

mempergunakan anggaran sebagai alat evaluasi. Seberapa jauh 

penyimpangan pelaksanaan kerja dari rencana yang telah disusun serta 

penyebab apa saja yang menimbulkan penyimpangan kerja tersebut dapat 

didiskusikan di dalam perusahaan serta dicarikan jalan keluarnya. Evaluasi 

semacam ini merupakan hal yang sulit dilakukan apabila tidak terdapat 

anggaran di dalam perusahaan yang bersangkutan. 

 Menurut Supriyono (2000 : 45), anggaran yang baik memerlukan syarat-

syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat 

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas fungsional 

dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang 

tegas. 

2. Adanya system akuntansi yang memadai. 

Sistem akuntansi yang memadai meliputi : 

a. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya 

sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. 

b. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi, 

anggaran, dan selisih. 

3. Adanya penelitian dan analisis 

Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur 

prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. 
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4. Adanya dukungan para pelaksana 

Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada 

dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun bawah. 

  Menurut R.A. Supriyono (2001 : 348) proses penyusunan anggaran adalah 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis informasi masa lalu dan lingkungan luar yang 

diantisipasikan dan SWOT 

Manajemen puncak menganalisis informasi masa lalu dan perubahan 

lingkungan luar yang akan terjadi di masa yang akan dating dapat 

diketahui melalui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang 

dimiliki organisasi dari lingkungan luar. Lingkungan luar yang diselidiki 

dan dianalisis meliputi : kondisi perekonomian, persaingan, selera 

konsumen, perkembangan teknologi, social, politik, kebijaksanaan 

pemerintahan. 

2. Menentukan perencanaan strategi. 

Manajemen puncak menyusun perencanaan strategi yaitu dengan 

penentuan tujuan organisasi dan strategi pokok yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

3. Mengkomunikasikan tujuan organisasi, strategi pokok dan program. 

Manajemen puncak mengkomunikasikan tujuan organisasi kepada manajer 

divisi dan manajer dibawahnya serta komite anggaran agar mereka 

mengetahui tujuan yang akan dicapai dan cara-cara pokok untuk mencapai 

tujuan tersebut. 



27 
 

4. Memilih taktik, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan 

Manajer divisi menyusun pemilihan taktik yaitu untuk memilih cara-cara 

yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, manajer departemen 

membuat pengoperasian yang berhubungan dengan pengkoordinasian 

semua kegiatan dibawah departemen, adanya manajer seksi bertanggung 

jawab untuk merencanakan pengawasan terhadap kegiatan seksinya. 

5. Menyusun usulan anggaran 

Setiap manajer divisi menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan 

anggaran untuk bagian organisasi dibawahnya yaitu departemen usulan 

anggaran semua divisi selanjutnya diserahkan kepada komite anggaran. 

6. Menyerahkan revisi usulan anggaran 

Komite anggaran menyarankan revisi terhadap usulan anggaran setiap 

divisi agar sesuai dengan rencana jangka panjang dan tujuan organisasi 

yang telah ditentukan oleh manajemen puncak. 

7. Menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran 

perusahaan. 

Setelah usulan anggaran direvisi oleh setiap divisi yang bersangkutan dan 

revisinya telah disetujui oleh komite anggaran, maka komite anggaran 

merakit usulan tersebut menjadi anggaran perusahaan. 

8. Revisi dan pengesahan anggaran perusahaan 

Anggaran perusahaan masih memerlukan revisi sebelum disahkan oleh 

manajemen puncak menjadi anggaran perusahaan yang resmi. Setelah 

dilakukan revisi, anggaran tersebut disahkan dan didistribusikan ke setiap 
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divisi dan bagian organisasi dibawahnya sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan dan sekaigus alat pengendalian. 

 Sofyan Syafri Harahap (2001 : 114) menyatakan agar pelaksanaan 

anggaran berjalan efektif diperlukan persyaratan-persyaratan berikut : 

1. Komitmen Pimpinan 

Harus ada komitmen yang kuat dan keterlibatan manajemen puncak 

terhadap pelaksanaan anggaran ini. Tanpa ini maka anggaran akan berjalan 

tanpa daya dan tanpa memberikan manfaat. 

2. Struktur Organisasi 

Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan dapat  

menampung konsep pelaksanaannya. 

3. Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban 

Perusahaan harus memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi 

yang baik berarti sistem itu harus dapat mencatat, memproses, dan 

melaporkan transaksi yang dilakukan oleh pusat-pusat 

pertanggungjawaban. 

4. Komunikasi 

Komunikasi sangat penting dalam setiap organisasi. Kesalahan dan 

kejanggalan dalam komunikasi dapat menimbulkan kegagalan suatu 

konsep apabila misalnya terjadi salah tafsir atau miskomunikasi. 

5. Dukungan Staf 

Bagaimanapun anggaran hanya efektif jika mendapat dukungan dari 

semua pihak baik atasan maupun bawahan. 
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Dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran biaya agar berjalan dengan 

efektif harus memenuhi persyaratan diantaranya komitmen pimpinan, struktur 

organisasi, system akuntansi pertanggungjawaban, komunikasi, dan dukungan staf 

(Sofyan Syafri Harahap 2001 : 114). 

2.1.4 Biaya 

 Menurut Mulyadi (2005 : 8) pengertian biaya adalah : 

“Biaya yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan 

uang, yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan 

tertentu.” 

Menurut Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah Abdullah (2012 : 22) 

pengertian biaya adalah sebagai berikut : 

“Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan 

memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang 

atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi.” 

 Sedangkan menurut Darsono (2005 : 15) yang dimaksud oleh biaya 

adalah : 

 “Biaya adalah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi 

atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat 

atau keuntungan di masa mendatang.” 
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 Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tersebut bahwa biaya adalah 

pengorbanan yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh manfaat dari 

suatu barang atau jasa di masa mendatang. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Audit Operasional Terhadap Efektivitas Pelaksanaan 

Anggaran Biaya 

 Anggaran dapat memberikan petunjuk pada pemeriksa operasional atau 

auditor mengenai informasi tentang departemen-departemen mana yang mungkin 

menghabiskan dana terbanyak, sehingga dapat dijadikan sasaran penghematan 

yang paling besar (Nugroho Widjayanto, 2004:29). Penerapan audit operasional 

bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan 

perusahaan. Dimana efektivitas ini berhubungan dengan tingkat tercapainya 

tujuan dari target yang telah dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP) (Aditya Sanzana Tebety et al, 2013).  

Hasil penelitian oleh Abdillah Arif (2008) 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.  

Penelitian yang dilakukan oleh Neng Mia Andriyani (2005) menyatakan bahwa 

pengaruh tindak lanjut audit operasional terhadap efektivitas pelaksanaan 

anggaran biaya pemeliharaan sarana pada PT Kereta Api Bandung diketahui 

Koefisien Determinasi (Kd) sebesar 81%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 19% 

dipengaruhi faktor-faktor lain seperti kebijaksanaan perusahaan mengenai 



31 
 

anggaran biaya pemeliharaan sarana, inflasi, kecelakaan kereta api, dan 

sebagainya. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho = Audit Operasional tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 

anggaran biaya. 

Ha = Audit Operasional berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran 

biaya.

Efektivitas Pelaksanaan 

Anggaran Biaya (Variabel 

Y) : 

1. Komitmen Pimpinan 

2. Struktur Organisasi 

3. Sistem Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

4. Komunikasi  

5. Dukungan Staf 

(Sofyan Syafri Harahap 

2001 : 114) 

Audit Operasional (Variabel 

X) : 

1. Tahap Pendahuluan 

2. Tahap Audit 

Mendalam 

3. Tahap Pelaporan 

(Nugroho Widjayanto 2006 : 

30) 



 
 

 

 


