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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Tentang Peranan 

Konsep tentang peranan (role) yang dikemukakan oleh Komaruddin 

(1994:768) adalah sebagai berikut : 

“1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 
manajemen. 

2. Pola penilaian yang dapat diharapkan dapat menyelesaikan suatu 
status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”. 
 

Jadi peranan (role) di sini dapat diartikan sebagai berfungsinya seseorang atau 

bagian di perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. 

 
2.2 Audit 

2.2.1 Pengertian Audit 

Pada prinsipnya audit atau yang lebih dikenal dengan istilah auditing , 

bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah 

ditetapkan.Untuk mengetahui lebih jelas pengertian auditing, berikut ini definisi 

auditing menurut Arens et al (2003:11) :  

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and estabilished criteria.Auditing should be 
done by a competent,independent person”. 
 

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa audit merupakan: 

1. Pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai informasi. 

2. Bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkannya kepada pihak yang 

memerlukan. 

3. Seharusnya dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen. 
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Sedangkan Mulyadi (2002:9) mendefinisikan pengertian  auditing sebagai 

berikut :  

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti-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”. 

  

Definisi tersebut menerangkan bahwa auditing merupakan suatu proses 

yang sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen,untuk 

melakukan suatu perbandingan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-

bukti untuk menilai tingkat hubungan antara informasi dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya,dan kemudian melaporkan atau mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Audit 

Pemeriksaan (Auditing) menurut Arens et al (2003:13) dibagi menjadi 

tiga jenis yaitu : 

1. Financial Statement Audits  

2. Operational Audits  

3. Compliance Audits 

 
Ketiga jenis audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audits ) 

Merupakan suatu audit yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

2. Audit Operasional (Operational Audits)  

Merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode suatu 

organisasi dengan tujuan menilai tingkat efisiensi dan efektivitas.Pada akhir 

audit operasional biasanya diajukan saran-saran rekomendasi pada manajemen 

untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 
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3. Audit Ketaatan (Compliance Audits) 

Merupakan suatu proses audit yang bertujuan untuk memeriksa tingkat 

kesesuaian prosedur-prosedur yang dijalankan dengan yang telah ditentukan. 

 
Hasil dari audit jenis ini dilaporkan kepada pihak tertentu dalam 

organisasi, bukan kepada pihak luar. 

 

2.3 Audit Operasional 

2.3.1 Pengertian Audit Operasional 

Untuk dapat mengerti istilah audit operasional, penulis akan 

mengemukakan beberapa pendapat dari pakar. Berikut ini disajikan beberapa 

definisi audit operasional. 

Menurut Amin Widjaja Tunggal  yang mengutip pendapat Casier and 

Crochet (2001:7), yaitu : 

“Audit operasional adalah suatu proses sistematis untuk menilai 
efektivitas organisasi, efisiensi, dan ekonomi operasi di bawah 
pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat 
hasil dari penilaian bersama dengan rekomendasi intuk perbaikan”. 

 

Menurut Arens et al (2003:13) definisi Audit Operasional, yaitu : 

“An operational audit is a review of any part of an organizations 

operating procedures and method for the purpose of evaluating of 

efficiency and effectiveness” 

 
Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa audit operasional umumnya 

berkaitan dengan penilaian efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Audit 

operasional lebih berorientasi ke masa depan, artinya hasil dari penilaian berbagai 

kegiatan operasi tersebut diharapkan membantu manajemen dalam meningkatkan 

efisiensi penggunaan dari berbagai sumber daya yang ada dan meningkatkan 

efektivitas pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi.   
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2.3.2 Tujuan Audit Operasional 

Pada prinsipnya tujuan audit operasional menurut Rob Reider                     

(1999:16-17) adalah sebagai berikut : 

“1. To review and evaluate the adequancy of the accounting system and 
related internal accounting controls (including both accounting and 
administrative controls) 

2. To analyze systems and controls, as related to internal controls, 
functional operations, and legal compliance. 

3. To analyze the capability to accomplish agreed–upon stated goals, 
objectives, and results in management’s approved plan. 

4. To compare actual accomplishments/results with the goals and 
objectives established in management’s plan for the period, and to 
determine reasons that established goals and objectives were not 
met. 

5. To analyze and explain cost overruns or high unit cost for each 
function/activity for which such data can be quantitied. 

6. To assess and evaluate compliance with federal, state, and local laws 
and regulations, ensuring at least minimal compliance. 

7. To identity and report deficrencies and areas for improvement and 
to provide technical assistance and follow-up where necessary.” 
 

Sehingga tujuan audit operasional menurut Rob Reider diartikan secara 

bebas oleh penulis sebagai berikut: 

1. Untuk meninjau ulang dan mengevaluasi ketercukupan sistem akuntansi dan 

hubungan pengendalian akuntansi internal (mencakup akuntansi kedua-duanya 

dan pengawasan administratif). 

2. Untuk meneliti sistem dan kendali, ketika dihubungkan dengan pengawasan 

intern, operasi fungsional, dan pemenuhan Undang-undang. 

3. Untuk meneliti kemampuan itu, untuk memenuhi tujuan dinyatakan disetujui. 

Tujuan, sasaran, dan mengakibatkan rencana manajemen disetujui. 

4. Memperbandingkan pemenuhan nyata atau menghasilkan dengan sasaran dan 

tujuan membuat rencana manajemen untuk periode itu, dan untuk menentukan 

pertimbangan yang membuat tujuan dan sasaran hasil tidak dijumpai. 

5. Untuk meneliti dan menjelaskan biaya terlalu banyak, biaya unit tertinggi 

untuk masing-masing fungsi atau aktivitas di mana seperti itu data dapat 

terukur. 
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6. Untuk mengevaluasi dan pemenuhan modal dengan pemerintah pusat, negara, 

dan peraturan dan hukum lokal, memastikan sedikitnya pemenuhan minimal. 

7. Untuk mengidentifikasi dan melaporkan defisiensi dan area untuk peningkatan 

dan untuk menyediakan bantuan teknis dan ikut menuju area jika perlu. 

 

2.3.3 Manfaat Audit Operasional 

Menurut Nugroho Widjayanto (1985:28-29) bila suatu perusahaan 

melaksanakan audit operasional manfaat yang dapat diperolehnya antara lain 

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. 

4. Penetapan apakah organisasi sudah mematuhi prosedur, 
peraturan, kebijaksanaan, serta tujuan yang telah ditetapkan. 

5. Penetapan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian 
manajemen. 

6. Penetapan tingkat keandalan (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 hambatan dalam organisasi. 

9. Identifikasi berbagai tindakan alternatif dalam berbagai daerah 
kegiatan”. 

 

Hasil audit hendaknya disertai dengan saran-saran untuk memperbaiki 

kelemahan yang ada. Dengan audit operasional tidak hanya mendorong tindakan 

korektif, tetapi juga mendorong untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

kelemahan di masa yang akan datang. 

 

2.3.4 Jenis-jenis Audit Operasional 

Menurut Arens et al (2003:740), audit operasional terdiri dari tiga 

kategori yaitu : 
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“1.  Functional Audits  

2. Organizational Audits 

3. Special assignment” 

 
Pengelompokkan audit operasional dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Functional Audits (Audit Fungsional) 

Audit fungsional berkaitan dengan salah satu atau lebih fungsi dalam sebuah 

organisasi. Fungsi adalah sarana untuk menggolongkan kegiatan perusahaan 

seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Audit fungsional mempunyai 

kelebihan karena memungkinkan adanya spesialisasi sehingga keahlian dalam 

suatu bidang tertentu dapat ditingkatkan. Tetapi audit fungsional juga 

memiliki kelemahan, yaitu kesulitan untuk mengevaluasi hubungan fungsi 

yang satu dengan yang lain. 

2. Organizational Audits (Audit Organisasional) 

Audit Operasional dalam tingkat organisasi berhubungan dengan organisasi 

secara keseluruhan misalnya menilai efisiensi dan efektivitas hubungan antara 

fungsi-fungsi yang ada. Oleh karena itu rencana organisasi dan metode 

pengkoordinasian aktivitas merupakan hal yang penting untuk diperhatikan 

dalam tipe audit ini. 

3. Special Assignments (Penugasan Khusus) 

Penugasan khusus dilakukan atas permintaan manajemen, sehingga dalam 

audit jenis ini terdapat banyak variasi. Contoh penugasan khusus antara lain, 

penentuan penyebab sistem pengolahan data yang tidak efektif, penyelidikan 

kemungkinan terjadinya kecurangan dalam suatu divisi, pemberian 

rekomendasi untuk mengurangi mengurangi biaya produksi suatu barang, dan 

sebagainya. 

 

2.3.5 Ruang Lingkup Audit Operasional    

Ruang lingkup penugasan audit operasional lebih luas daripada audit 

keuangan, karena penekanan audit operasional berkisar pada permasalahan 

keuangan dan juga masalah diluar keuangan. Audit operasional mencakup 
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tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, kebijaksanaan 

operasinya, personalia dan kadangkala mencakup fasilitas fisik. 

Untuk lebih jelasnya, penulis menyajikan secara ringkas perbedaan antara 

audit operasional dengan audit atas laporan keuangan yang dapat dilihat pada 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Perbedaan antara Audit Keuangan dengan Audit Operasional 

Karakteristik Audit Keuangan Audit Operasional 

Tujuan Menyatakan pendapat 

atas laporan keuangan 

Memberikan rekomendasi 

perbaikan operasional dalam 

rangka meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas fungsi 

perusahaan 

Ruang lingkup Data atau catatan 

keuangan 

Operasi atau fungsi 

Orientasi Masalah keuangan yang 

telah lalu 

Masalah operasi yang telah lalu, 

sekarang dan masa yang akan 

datang. 

Pelaksanaan Audit Audit eksternal Audit eksternal maupun internal 

yang kompeten dan independen 

dengan bidang yang sedang 

diaudit. 

Standar penelitian Prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterima umum 

Prinsip-prinsip dan praktik yang 

sehat dalam pengelolaan 

operasi. 

Pemakai Umumnya adalah pihak 

ketiga (pemegang saham, 

masyarakat) dan juga 

manajemen 

Pihak internal (manajemen). 

Sumber: Alvin Arens-James K.Loebbecke (1993;434) 
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2.3.6 Keterbatasan Audit Operasional  

Meskipun Audit Operasional telah dirancang dan dilaksanakan dengan 

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

oleh seorang auditor. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang membatasi 

penugasan auditor operasional.  

Menurut Supriyono (1990:23-24) terdapat tiga faktor yang membatasi 

audit operasional, yaitu : 

        “1.  Pengetahuan dari Auditor Operasional 

2. Waktu Pelaksanaan Audit 

3. Biaya Pelaksanaan Audit 

 
Ketiga faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan dari Auditor Operasional  

Salah satu faktor penting yang membatasi audit operasional adalah kurangnya 

pengetahuan dari audit operasional terhadap teknik audit dan juga objek yang 

diperiksanya. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin seorang auditor 

operasional mengetahui dan menguasai berbagai bidang bisnis.Untuk 

mengantisipasinya diperlukan pendidikan dalam pelatihan khusus bagi audit 

operasional. 

2. Waktu Pelaksanaan Audit 

Faktor lain yang membatasi audit operasional adalah faktor waktu karena 

audit harus dapat dengan segera memberikan informasi kepada pihak 

manajemen mengenai masalah organisasi yang timbul sekaligus cara-cara 

yang tepat untuk mengatasi masalah.Oleh karena itu hal penting yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa audit operasional perlu dilakukan secara teratur 

untuk menjamin bahwa permasalahan yang penting tidak akan berkembang 

menjadi semakin parah. 
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3. Biaya Pelaksanaan Audit 

Audit harus dapat menentukan prioritas auditnya pada masalah organisasi 

yang mengancam keberadaan organisasi.Hal ini dilakukan karena biaya audit 

yang dikeluarkan harus lebih kecil daripada manfaat yang dapat diperoleh 

dengan mengadakan suatu audit operasional. 

 

2.3.7 Kualifikasi Auditor Operasional 

2.3.7.1 Independensi  

Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dan 

sikap mental harus diperhatikan sehingga seorang auditor internal dapat 

melaksanakan tugasnya secara efektif. Independensi menurut IIA yang dikutip 

oleh Boynton dan Kell (1996,842) adalah : 

"Independence, internal auditors should be independent of the activities 
they audit. Organizational status. The organizational status of the 
internal auditing department should be sufficient to permit the 
accomplishment it its audit responsibilities. Objectivity. Internal auditors 
should be objective in performing audits."  
 

 Dapat dikatakan bahwa independensi memungkinkan audit internal untuk 

dapat melakukan pekerjaan secara bebas dan objektif, juga memungkinkan 

internal auditor membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak 

menyimpang. Independensi tersebut dapat dicapai melalui status organisasi dan 

objektifitas. 

Status organisasi adalah kedudukan formal dalam organisasi secara 

keseluruhan. Kedudukan auditor internal dalam perusahaan hendaknya 

memungkinkan dia untuk melakukan ataupun melaksanakan audit yang seluas-

luasnya, sehingga dapat melaksanakan penilaian-penilaian yang tidak             

memihak dan memberikan pendapat atas temuan-temuan auditnya tanpa 

dipengaruhi oleh bagian-bagian lain yang dapat menghilangkan sikap 

independennya. Oleh karena itu audit internal hendaknya berada dan bertanggung 

jawab kepada pejabat yang memiliki posisi dan pengaruh yang cukup tinggi, 

sehingga pejabat tersebut dapat memberikan wewenang yang dimilikinya kepada 

auditor untuk melaksanakan audit yang seluas-luasnya. 
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2.3.7.2 Objektivitas   

Objektivitas adalah sikap mental yang mandiri yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai 

objektivitas, auditor harus bebas dari tanggung jawab operasional. Hal ini 

disebabkan karena ia tidak mungkin bersikap objektif dalam menilai pencapaian           

suatu fungsi yang merupakan tanggung jawab dan wewenangnya ia harus 

menyusun, menerapkan, dan mengoperasikan kegiatan perusahaan.  

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka auditor internal            

bertanggung jawab tidak dalam kapasitas fungsi eksekutif maupun operasi.           

Bagian ini harus mempunyai wewenang untuk mengkaji dan menilai setiap bagian            

dalam perusahaan sehingga dalam melaksanakan kegiatannya auditor internal            

dapat bertindak seobjektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu auditor internal             

harus diukur kompetensinya dan sebaiknya tidak mempunyai wewenang             

langsung atas setiap bagian yang akan diaudit sehingga dapat mempertahankan 

independensinya dalam organisasi. 

 

2.3.7.3 Kompetensi  

 Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, 

seorang auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik. IAI 

(1994,332.4) mengemukakan tentang kompetensi auditor internal adalah sebagai 

berikut : 

 Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus 

memperoleh atau memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya 

mengenai faktor-faktor berikut ini : 

1. Tingkat pendidikan dan  pengalaman profesional auditor internal 

2. Ijazah profesional dan pendidikan profesional yang berkelanjutan 

3. Kebijakan, program, dan prosedur audit 

4. Praktik-praktik yang bersangkutan dengan penguasaan audit intern. 

5. Supervisi dan review terhadap aktivitas intern 

6. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi 

7. Penilaian dan kinerja auditor intern. 
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 Di antara kompentensi yang baik dari audit internal adalah kode etik. Kode 

etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral masyarakat dan ada kalanya 

merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu guna diterapkan dalam 

suatu keadaan. Bagian dari kode etik audit internal adalah  

1. Independensi 

Audit internal bersifat mandiri tidak ada intervensi dari pihak yang 

berkepentingan, tidak ada hubungan kekerabatan.   

2. Objektivitas 

Objektif dalam membicarakan pokok persoalan pemeriksaan. 

3. Netral  

Keseimbangan dalam mengemukakan sikap, lingkup dan tujuan pemeriksaan 

sedemikian rupa sehingga menunjukan pemeriksaan yang dilaksanakan 

efektif.    

 

2.3.8 Program Audit 

Program audit adalah rangkaian yang sistematis dari prosedur-prosedur 

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

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

Dengan demikian program audit merupakan rencana langkah kerja yang harus 

dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang 

ada tentang objek yang diaudit. 

Program audit selalu berisi daftar dari prosedur audit. Biasanya juga 

menyatakan ukuran sampel, item-item yang dipilih dan saat pelaksanaan. Setiap 

program audit umumnya mengandung dua bagian pokok, yaitu: 

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

akan terpilih. 

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

pendahuluan, dan audit lanjutan. 
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Program audit yang baik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan memungkinkan untuk dicapai. 

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang  bersangkutan. 

3. Setiap langkah audit harus merinci pekerjaan yang akan dilakukan besera 

alasannya. 

4. Menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilakasanakan. 

5. Bersifat fleksibel namun setiap perubahan harus disetujui oleh atasan auditor. 

6. Berisi informasi yang perlu untuk melaaksanakan audit dan evaluasi secara 

tepat. 

 

2.3.9 Tahap-tahap Audit Operasional   

Tahapan dalam audit operasional menurut Nugroho Widjayanto 

(1985:30-61) terdiri dari : 

“a. Tahap persiapan audit 
b. Tahap audit pendahuluan  
c. Tahap audit lanjutan 
d. Tahap pelaporan” 

 

Tahap audit operasional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

2.3.9.1 Tahap Persiapan Audit 

Pada dasarnya auditor harus memperoleh informasi atau data mengenai 

objek yang diaudit. Informasi tersebut berupa gambaran menyeluruh atas objek, 

aspek-aspek penting, potensi masalah yang timbul, dan hal-hal lain yang 

mendukung. 

Tujuan persiapan audit ini adalah untuk mengungkapkan kemungkinan 

bagian-bagian yang mempunyai masalah untuk menentukan langkah audit lebih 

lanjut. 

Adapun aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

1. Pembicaraan pandahuluan dengan pimpinan objek yang diaudit 

Supaya pimpinan objek yang diaudit mendapat gambaran yang tepat tentang 

audit operasional, hendaknya dijelaskan tentang pengertian audit operasional 
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dan manfaat yang diperoleh dari audit tersebut. Dalam audit ini termasuk pula 

evaluasi mengenai pelaksanaan tugas manejemen. Evaluasi ini tidak 

dimaksudkan untuk memberikan pendapat mengenai baik buruknya 

manejemen, melainkan sebagai dasar unuk memberikan atau rekomendasi 

perbaikan atas kelemaahan-kelemahan yang ditemukan. 

Petugas audit perlu mengungkapkan secara jelas kepada pimpinan objek yang 

diperiksa mengenai sasaran audit sesuai dengan tugas yang diberikan. 

2. Pengumpulan informasi umum mengenai objek yang diperiksa 

Dalam persiapan audit, auditor harus mendapatkan informasi secara garis 

besar sedini mungkin sebagai bahan untuk penyusunan program audit 

pendahuluan, informasi latar belakang mengenai objek yang diperiksa bagi 

para petugas dan pemeriksa (dimasukkan dalam arsip data permanen) dan 

analisa terhadap bagian penting-penting mengenai objek yang diperiksa. 

Informasi umum yang harus diperoleh mengenai objek yang harus diperiksa 

meliputi: 

a. Ketentuan yang berlaku mengenai objek yang diperiksa dan diusahakan 

mendapat salinannya. 

b. Sejarah singkat, latar belakang, maksud dan tujuan objek yang diaudit. 

c. Kebijakan umum yang baik yang ditentukan oleh peraturan/perundang 

undangan, keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, 

keputusan rapat Dewan Komisaris dan direksi maupun keputusan 

pimpinan yang berlaku untuk objek yang diaudit. Dalam pelaksanaan 

audit, auditor harus selalu mendapatkan kebijaksanaan secara tertulis. Jika 

objek yang diperiksa tidak mempunyai bahan-bahan tersebut secara 

tertulis, auditor harus mengusahakannya melalui wawancara agar 

mendapat pengertian yang jelas. 

3. Penyusunan ikhtisar hasil persiapan audit. 

Untuk memudahkan penyusunan program audit pendahuluan, selanjutnya 

hasil persiapan audit perlu dituangkan dalam suatu ikhtisar yang memuaat 

pokok-pokok informasi yang diperoleh. 
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2.3.9.2 Tahap Audit Pendahuluan  

Tahap audit pendahuluan memberikan kemungkinan untuk  

terselenggarakannya perencanaan dan pelaksanaan audit secara teratur. Survei 

pendahuluan bertujuan untuk mengenali kegiatan objek yang diaudit. Dengan 

demikian auditor akan memiliki cukup pengetahuan untuk mengidentifikasi 

berbagai bidang dan peristiwa yang dianggap penting dan juga untuk menentukan 

hal-hal yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. 

Pada dasarnya tahap pendahuluan adalah mengumpulkan data, menyusun, 

mengikhtisarkan, menilai dan menggunakan data tersebut dalam penyusunan 

program audit. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pendahuluan ini meliputi : 

1. Pengamatan sekilas atas fasilitas fisik 

Pengamatan ini berguna untuk memperoleh gambaran mengenai bidang yang 

akan diaudit. Dari pengamatan fisik sekilas ini juga dipelajari indikasi-indikasi 

permasalahan yang timbul. 

2. Mencari data tertulis 

Maksud dari penyelidikan data tertulis ini adalah untuk memberikan 

keyakinan kepada auditor bahwa praktik manajemen yang baik tetap 

dijalankan perusahaan secara konsisten. Pada proses ini perbandingan antara 

dokumen-dokumen milik perusahaan dengan data yang diperoleh dari 

departemen-departemen, misalnya: prosedur-prosedur, struktur organisasi, dan 

lain-lain 

3. Wawancara dengan personil manajemen  

Wawancara dengan manajer yang dimaksudkan agar auditor operasional dapat 

memahami bagaimanakah permasalahan yang dihadapi pihak manjemen dari 

sudut manajer. 

4. Kegiatan Analisis 

Pada tahap ini auditor melaksanakan analisis terhadap dokumen yang sudah 

diperoleh pada tahap pencarian data tertulis, kemudian auditor harus 

menghitung rasio-rasionya lalu diperbandingkan dengan rasio-rasio dari 

perusahaan yang dianggap beroperasi dengan efisien. Setelah itu auditor harus 
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menaksir risiko dan ketidakefisienan bisnis untuk menetapkan daerah dan 

aktivitas mana yang dapat diperbaiki. 

 

2.3.9.3 Tahap Audit Lanjutan 

Tahap ini dilakukan audit penilaian lanjut atas kegiatan sejauh diperlukan 

guna mencapai tujuan audit. Kegiatan dalam tahap ini meliputi pendalaman dan 

pengembangan semua informasi penting dan relevan serta berguna untuk 

mempertimbangkan, mendukung temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan dan 

pengajuan rekomendasi. Tahap ini meliputi: 

1. Penelaahan kebijakan yang telaah ditetapkan 

Audit lanjutan harus mencakup penelaahan kebijakan pada objek yang diaudit 

yang meliputi: 

a. Apakah kebijakan telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

b. Apakah kebijakan yang telah ditetapkan itu ekonomis, efisien dan efektif 

untuk dilaksanakan  

c. Apakah terdapat penyimpangan pelaksanaan yang penting dan terus 

menerus atas kebijakan yang telah ditetapkan, dan terdapat alasan yang 

cukup kuat untuk itu. 

2. Pengembangan temuan 

Pengembangan temuan adalah pengumpulan dan pendalam informasi khusus 

yang bersangkutan dengan objek yang diperiksa untuk dievaluasi dan 

dianalisis karena diperkirakan akan berguna bagi pimpinaan objek audit. 

Untuk dapat mengembangkan temuan dengan baik, auditor perlu mengetahui 

ciri-ciri suatu temuan. Temuan dapat diteruskan kepada pemakai laporan bila 

telah dipenuhi syarat-syarat: cukup berarti/berguna, berdasarkan pada fakta 

dan bukti yang relevan dan kompeten, dikembangkan secara objektif, 

didasarkan pada hasil audit yang memadai guna mendukung setiap kesimpulan 

yang diambil dan untuk meyakinkan.   
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3. Saran atau rekomendasi 

Pada umumnya temuan diakhiri dengan saran yang ditujukan kepada pimpinan 

objek audit sehubungan dengan koreksi kelemahan atau pencegahan 

berulangnya kelemahan tersebut. 

Langkah-langkah perbaikannya merupakan tanggung jawab pimpinan objek 

yang diaudit. Untuk memberikan saran secara konstruktif auditor harus 

memaparkan setiap kelemahan secara lengkap. Jika auditor tidak dapat 

menyarankan suatu cara yang terbaik cari berbagai alternatif untuk mengambil 

tindakan korektif, sebaiknya auditor memberikan rekomendasi berdasarkan 

pilihan yang  diyakininya. 

4. Pembahasan hasil audit lanjutan dengan pengawasan dan tanggung jawab 

audit 

Tujuan pembahasan hasil audit dengan pengawas dan penganggung jawab 

audit adalah agar: 

a. Audit lebih terarah dan terkendali 

b. Temuan dan rekomendasi mendapat pertimbangan yang lebih matang 

c. Pengawasan atau penganggung jawab audit memperoleh informasi yang 

cukup luas sebagai bahan pembahasan temuan dengan objek yang diaudit. 

5. Pembahasan hasil audit laanjutan dengan yang diaudit 

Tujuan pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek yang diaudit adalah 

untuk: 

a. Mempercepat penyusunan konsep laporan 

b. Mengurangi kemungkinan sanggahan terhadap laporan 

c. Lebih lengkap dan tepatnya konsep laporan 

d. Dapat lebih cepat dilakukan tindakan koreksi. 

 

2.3.9.4 Tahap Pelaporan 

Setelah tahap audit mendalam selesai, auditor dapat menyusun laporan 

pemeriksaan formal. Dalam penyusunan laporan antara lain tercakup kegiatan 

sebagai berikut : 
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1. Pengorganisasian dan pengkonsepan laporan yang meliputi pengutaraan 

temuan, rekomendasi dan manfaat. 

2. Pendiskusian konsep laporan dengan para pejabat dan manajer yang sesuai 

dari organisasi yang diteliti, dan apabila berbeda dengan pihak yang 

memberikan tugas. 

3. Pengajuan laporan. 

Laporan hasil audit hendaknya memuat: 

a. Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan 

b. Prosedur pemeriksaannya yang dilakukan oleh pemeriksa 

c. Temuan hasil pemeriksaan  

d. Rekomendasi tindakan perbaikan  

 

2.4 Pengertian Efektivitas 

Menurut Komarrudin (1994 :269), pengertian efektivitas : 

“Suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan (atau 

kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan lebih dahulu“. 

 

Definisi efektivitas dan efisiensi menurut Arens dan Loebbecke 

(2003:738) adalah sebagai berikut : 

“ Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 

efficiency refers to the resources used achieve those objectives ”. 

 

Secara singkat, pengertian efektivitas dapat diartikan sebagai derajat 

keberhasilan suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut. Jadi, pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan hasil 

operasi. 
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2.5 Fungsi Personalia 

2.5.1 Pengertian Personalia 

Dalam suatu organisasi, faktor manusia merupakan unsur yang sangat 

penting dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu di dalam perusahaan di bentuk 

suatu departemen personalia yang secara khusus bertugas mengelola sumber daya 

manusia dan manajemennya sering kali disebut manajemen personalia. 

Menurut Flippo (1992:5) definisi manajemen personalia adalah sebagai 

berikut : 

“Personnel management is the planning, organizing, directing, and 
controlling of the procurement, development, compensation, integration, 
maintenance, and separation of human resources to the end that 
individual, organizational, and societal objectives are accomplished”. 

 

Pada dasarnya ada dua jenis fungsi personalia,yaitu fungsi manajerial dan 

fungsi operasional.Untuk bahan penyusunan skripsi ini penulis hanya  membahas 

mengenai fungsi operasional saja. Menurut Heidjrachman dan Suad Husnan 

(1997:5) fungsi personalia perusahaan dalam organisasi terdiri dari : 

1. Procurement (Pengadaan Tenaga Kerja) 

Merupakan usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari 

personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan sasaran organisasi. Hal-hal 

yang dilakukan dalam kaitan ini adalah penentuan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan dalam perekrutannya, seleksi, dan penempatan. 

2. Development (Pengembangan) 

Sesudah personalia diperoleh, mereka harus dikembangkan sampai pada 

tingkat tertentu. Pengembangan merupakan peningkatan keterampilan melalui 

pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat. Ini merupakan suatu 

kegiatan yang amat penting dan akan terus tumbuh karena perubahan-

perubahan teknologi, reorganisasi pekerjaan, tugas manajemen yang rumit. 

3. Compensation (Kompensasi) 

Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai dan layak kepada  

personalia untuk sumbangan mereka kepada tujuan organisasi. 
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4. Integration (Integrasi) 

Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan suatu rekonsiliasi (kecocokan) 

yang layak atas kepentingan-kepentingan perorangan (individu), masyarakat 

dan organisasi. 

5. Maintenance (Pemeliharaan) 

Fungsi ini menitikberatkan pada pemeliharaan kondisi fisik karyawan 

(kesehatan dan keamanan kerja) dan pemeliharaan sikap yang menyenangkan 

(program kesejahteraan karyawan). 

6. Separation (Pemisahan) 

Jika fungsi pertama manajemen personalia adalah untuk mendapatkan 

karyawan, adalah logis bahwa fungsi terakhir adalah untuk memutuskan 

hubungan kerja dan mengembalikan orang-orang tersebut kepada masyarakat. 

Organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemutusan 

hubungan kerja sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah 

ditentukan,dan menjamin bahwa warga masyarakat yang dikembalikan itu 

berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. 

 

2.5.2 Tujuan Fungsi Personalia 

Tujuan fungsi personalia menurut Davis dan Werther (1993:13) adalah : 

1. Societal Objectives 
2. Organizational Objectives  
3. Functional Objectives  
4. Personal Objectives  

 

Tujuan fungsi personalia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Societal Objectives (Tujuan Sosial) 

Untuk memenuhi tanggung jawab etik dan sosial terhadap masyarakat. 

2. Organizational Objectives (Tujuan Organisasi) 

Untuk lebih menyadari bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan 

memberikan kontribusi terhadap efektivitas perusahaan. 
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3. Functional Objectives (Tujuan Fungsional) 

Untuk mempertahankan kontribusi tiap departemen terhadap kebutuhan 

organisasi secara keseluruhan pada tingkat yang memadai. 

4. Personal Objectives (Tujuan Pribadi) 

Untuk membantu menyelaraskan tujuan pribadi masing-masing tenaga kerja 

agar sesuai dengan tujuan organisasi. 

 

2.5.3 Pengertian Audit Personalia 

T. Hani Handoko (2000:225) mendefinisikan audit personalia sebagai 

berikut : 

“Audit personalia adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh 

kegiatan-kegiatan personalia dalam suatu departemen,divisi atau 

perusahaan”. 

 
Jadi audit personalia mengevaluasi kegiatan-kegiatan personalia yang 

dilakukan oleh suatu organisasi ,baik dalam suatu departemen atau perusahaan 

secara keseluruhan.Audit ini diharapkan dapat memberikan umpan balik 

mengenai fungsi personalia bagi departemen personalia itu sendiri dan bagi 

manajemen operasional. 

 

2.5.4 Tujuan Audit Personalia 

Tujuan audit personalia menurut Nugroho Widjayanto (1985:434) 

adalah: 

“1.  Memperoleh keyakinan bahwa proses dan pelaksanaan 
pengadaan tenaga berjalan dengan adil dan sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. 

2. Menilai sistem personalia dan memperoleh keyakinan bahwa 
pelaksanaan sistem tersebut berjalan dengan memperhatikan 
kepentingan karyawan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. 

3. Menilai sistem penggajian dan memperoleh keyakinan bahwa 
terdapat keseimbangan antara prestasi dan kompensasi bagi 
karyawan. 

4. Memberikan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang 
ditemukan”. 
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2.5.5 Pengendalian Aktivitas Fungsi Personalia 

2.5.5.1 PerencanaanTenaga Kerja 

Suatu perusahaan yang dikelola dengan baik akan memiliki perencanaan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pimpinan departemen personalia 

harus berperan dalam kegiatan perencanaan jangka panjang untuk memperoleh 

keyakinan tersedianya jenis tenaga kerja yang diperlukan di masa yang akan 

datang. 

Untuk mengatasi hal tersebut menurut Nugroho Widjayanto                

(1985:441-444) ada beberapa saran sebagai berikut: 

“1. Pimpinan perusahaan harus mengevaluasi sistem dan kebijakan 
personalia, setidaknya mengenai : 
a. Pemahaman kebutuhan tenaga kerja, kemampuan dan 

keahlian yang    dibutuhkan tenaga kerja untuk menghindari 
ketidak sesuaian penempatan kerja. 

b. Keterusterangan mengenai kondisi dan peluang yang ada 
dalam perusahaan pekerjaan dan kesempatan-kesempatan 
yang disediakan. 

c. Jangan hanya menilai penampilan 
d. Dengarkan saran karyawan agar limpahan tanggung jawab 

yang sesuai. 
e. Pertimbangan untuk mempekerjakan lagi karyawan yang 

benar-benar ahli dalam bidangnya yang telah mengundurkan 
diri. 

f. Sebelum merekrut,pertimbangkan perluasan bidang kerja 
kegiatan yang sudah ada disertai kompensasi tambahan yang 
layak. 

g. Pilihlah kantor konsultan kerja yang benar-benar mampu. 
h. Jika perlu buatlah kontrak kerja dengan karyawan yang 

mengikat agar karyawan tidak mudah keluar. 
2. Sikap pimpinan yang berorientasi kepada bawahan,seperti : 

a. Mempekerjakan sesuatu yang sifatnya khusus untuk karyawan 
yang berprestasi. 

b. Melihat lebih dahulu kepada karyawan baru untuk suatu 
jabatan tertentu. 

c. Menciptakan komunikasi terbuka. 
d. Memperhitungkan pemberian gelar, misalnya pegawai 

teladan. 
e. Bersikap adil dan wajar. 
f. Menindak tegas karyawan yang bermoral rendah. 

 
 



29 

3. Melibatkan seluruh karyawan dengan terselenggaranya dialog 
yang    sehat, yaitu: 
a. Menggunakan pendekatan tim 
b. Tanggapan terhadap setiap saran. 
c. Menerbitkan brosur perusahaan 
d. Memberitahukan setiap keberhasilan yang dicapai 

4. Usahakan agar kompensasi karyawan cukup kompetitif, yaitu: 
a. Kompensasi sedikit di atas tarif rata-rata bukan berarti 

pemborosan, tetapi akan mendorong karyawan untuk lebih 
giat bekerja dan menghindarkan karyawan pindah ketempat 
lain yang lebih tinggi tarif kompensasinya. 

b. Jangan terikat pada kebijaksanaan kompensasi yang kaku 
terutama bagi karyawan yang menduduki posisi penting. 

c. Menetapkan prosedur peningkatan karyawan yang wajar dan 
adil. 

d. Jika menolak usulan pengangkatan karyawan berikan alasan 
yang logis dan adil”.    

 

2.5.5.2 Penerimaan dan Penempatan Karyawan 

Prosedur penerimaan dan penempatan karyawan menurut Azhar 

(2001:260) adalah : 

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

- Mungkin dari karyawan yang ada dapat dinaikkan atau 
dimutasikan kedudukannya dengan tambahan pendidikan, 
keahlian yang diminta. 

- Mencari di antara karyawan yang diminta. 
- Menbari di antara pelamar yang belum diterima.  

b. Menghubungkan sumber-sumber tenaga kerja atau lembaga-
lembaga pendidikan formal maupun informal. 

c. 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 dan upah 
c. Tembusan dua untuk bagian yang memerlukan 
d. Tembusan tiga untuk bagian arsip personalia 
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5. Setelah lulus masa percobaan, karyawan dapat masuk dalam 
penempatan dini (Early Placement). Pada tahap ini bagian 
personalia membuat kartu induk karyawan untuk memuat 
berbagai informasi tentang karyawan tersebut. 

6. Setelah sekian tahun karyawan tersebut baru memperoleh 
penempatan tetap (Permanent Placement) dan sudah mulai masuk 
pada jalan karir si perusahaan tersebut”. 

 
   
2.5.5.3 Pengembangan Individu 

Menurut T. Hani Handoko (2000:103), program pengembangan individu 

bertujuan untuk: 

“1. Menutup gap antara kecakapan atau kemampuan karyawan 
dengan permintaan jabatan. 

2. Program-program tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran 
kerja yang telah ditetapkan”. 

 

Program pengembangan individu menurut Nugroho Widjayanto 

(1985:451) dibagi dalam tiga jenis, yaitu: 

“1.  Program pengembangan tenaga non manajer 

2.  Program pengembangan eksekutif 

3. Program pengembangan unit organisasi” 

 
Metode yang digunakan dalam program pengembangan tenaga non 

manajer yaitu latihan kerja, magang, kursus.Yang biasa diselenggarakan oleh 

perusahaan adalah pelatihan kerja. 

Program pengembangan eksekutif didasarkan pada keahlian yang 

dibutuhkan oleh seorang manajer untuk melaksanakan tugasnya, seperti : keahlian 

mengambil keputusan, keahlian antar personel, pengetahuan organisasi, 

pengetahuan pekerjaan, pengetahuan umum, dan kebutuhan tertentu. 

Program pengembangan unit organisasi adalah strategi pendidikan yang 

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

struktur organisasi sehingga dapat beradaptasi dengan baik terhadap teknologi 

baru dan berbagai tantangan lainnya serta mempercepat tingkat pertumbuhan itu 

sendiri.  
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2.5.5.4 Penilaian Prestasi 

Penilaian prestasi menurut Nugroho Widjayanto (1985:459), yaitu: 

“1. Penilaian sepintas (casual) tidak sistematis dan subjektif. 
2. Penilaian tradisional yang merupakan pengukuran sistematis 

mengenai karakteristik karyawan, kontribusi karyawan atau 
kedua-duanya. 

3. Penetapan tujuan bersama melalui program MBS (Manajemen 
Berdasarkan Sasaran)”. 

 

Suatu penilaian objektif atas prestasi karyawan sebenarnya tidak boleh 

didasarkan pada atribut yang dimiliknya tetapi didasarkan pada kemampuan yang 

ditujukan dalam tugasnya sehari-hari. 

 

2.5.5.5 Pencatatan Waktu   

Menurut Azhar (2001:264-266), ada 2 kegiatan pencatatan waktu, yaitu : 

“1.  Pencatatan waktu hadir (attendance time keeping), yaitu waktu 
yang dicatat dari sejak masuk sampai dengan pulang yang 
tercantum dalam kartu kehadiran (clock card). Pencatatan ini 
merupakan tanggung jawab bagian pencatatan waktu (time 
keeping department) yang berada di bawah pengawasan 
controller. 

2. Pencatatan waktu kerja (shop time keeping), yaitu pencatatan 
kerja sesungguhnya dalam setiap pekerjaan atau setiap 
departemen. Formulir yang digunakan :  
- Formulir pencatatan waktu kehadiran. 
- Formulir pencatatan waktu kerja. 
- Formulir kombinasi pencatatan waktu kehadiran dan 

pencatatan waktu  kerja”. 
 

2.6 Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Fungsi 

Personalia 

Bagi suatu organisasi perusahaan, faktor manusia merupakan unsur yang 

penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dibentuknya suatu fungsi personalia 

bertujuan untuk mengelola sumberdaya manusia secara khusus.Oleh karena itu 

sumber daya manusia berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. 

Perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi 

personalia guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta 
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perkembangan perusahaan.Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian guna 

membantu pihak manajemen yaitu audit operasional sebagai alat bantu dalam 

mengelola efisiensi dan efektivitas perusahannya. 

Kegiatan audit operasional dalam suatu perusahaan merupakan kegiatan 

yang penting karena merupakan audit atas pelaksanaan prosedur-prosedur dan 

menilai apakah seluruh kegiatan organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut 

telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan. 

Hal ini perlu perlu diperhatikan terhadap pengelolaan personalia dalam 

meningkatkan efektivitas fungsi personalia adalah menilai cara-cara pengelolaan 

yang diterapkan dalam operasi perusahaan tersebut. 

Tujuan audit operasional personalia adalah memperoleh keyakinan bahwa 

prosedur dan pelaksanaan fungsi personalia yang diterapkan dalam perusahaan 

telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya serta dapat memberikan saran 

perbaikan atasberbagai kelemahan yang ditemukan dalam perusahaan. 

Adapun peranan audit operasional dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan personalia menurut Nugroho Widjayanto (1985:433) adalah sebagai 

berikut : 

“1. Memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan personalia 
dilaksanakan secara efektif. 

2. Menilai ketaatan pengelolaan personalia terhadap peraturan dan 
prosedur yang berlaku. 

3. Memberikan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang 
ditemukan. 

 

Lebih lanjut menurut Nugroho Widjayanto bahwa peranan audit 

operasional dalam menunjang efektivitas fungsi personalia dapat dilihat dari hal-

hal sebagai berikut: 

1. Complience, untuk mengetahui sampai sejauh mana ketaatan terhadap 

prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan  

2. Verification, yaitu pemeriksaan terhadap pengelolaan fungsi personalia berupa 

catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aktivitas 

kepegawaian  
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3. Evaluation, yaitu penilaian terhadap aktivitas fungsi personalia secara 

keseluruhan. 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa audit 

operasional yang efektif yang diterapkan pada fungsi personalia akan menunjang 

efektivitas fungsi personalia tersebut. Audit operasional dapat dikatakan efektif 

apabila auditor tersebut melakukan fungsi atau perannya, yang tidak hanya 

memeriksa atau menilai tetapi meliputi pemberian saran dan rekomendasi. 

Dengan demikian peranan audit operasional dalam usaha menunjang 

efektivitas pengelolaan personalia meliputi seluruh aspek pengelolaan fungsi 

personalia sehingga dapat diketahui baik efektivitasnya. 

 


