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2.1 Peranan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004;478), peranan adalah : 

“Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan 

atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

peristiwa.” 

 

Menurut Soerjono Soekanto (2003;213), peranan merupakan : 

“Aspek dinamis kedudukan (status) apakah seseorang 

melaksanakan hak–hak dan kewajiban–kewajiban masing – masing 

sesuai dengan kedudukannya, maka dia akan menjalankan suatu 

peranan. Peranan mencakup tiga hal,  yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang diharapkan dengan 

posisi/tempat dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

individu dalam organisasi masyarakat. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting. Jadi peranan dapat diartikan berfungsinya seseorang 

atau suatu bagian dari perusahaan dalam melaksanakan 

tujuan.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan 

merupakan bagian dari suatu tugas atau perilaku yang harus dilakukan dari 

seseorang akibat suatu kedudukan atau status yang melekat padanya serta fungsi 

yang akan dilaksanakan oleh seseorang lalu peranan tersebut bersifat nyata dan 

bukan sesuatu yang abstrak. Jadi yang dimaksud peranan dalam skripsi ini adalah 



 
 

untuk mempelajari apakah audit operasional berperan dalam meningkatkan 

efektivitas proses produksi di perusahaan. 

 

2.2 Auditing 

Audit merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau 

keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya ada dan bagian dari 

fungsi pengendalian. Dalam setiap kegiatan audit akan terjadi proses 

perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi adalah kenyataan yang ada atau 

keadaan sebenarnya yang melekat pada objek yang diteliti. Sedangkan kriteria 

adalah hal yang seharusnya melekat pada objek yang diteliti.  

  

2.2.1  Pengertian Auditing 

Pengertian atau definisi auditing menurut Konrath (2002;5), yaitu 

sebagai berikut : 

“suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan–kegiatan dan 

kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan 

antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak–pihak yang 

berkepentingan.”  

 

Sedangkan menurut Mulyadi (2002;9), mendefinisikan auditing : 

“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.” 

 

Dari definisi auditing menurut Konrath dan Mulyadi tersebut, 

karakteristik audit dapat disimpulkan sebagai berikut :  



1. Suatu proses yang sistematik dan terdiri dari dari serangkaian langkah atau 

prosedur yang disusun secara teratur. 

2. Auditing merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan dan 

mengevaluasi bukti–bukti mengenai informasi kuantitatif dari kesatuan 

ekonomi. 

3. Membandingkan informasi yang terukur dari sebuah kesatuan ekonomi 

tertentu dengan kriteria yang telah ditentukan. 

4. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, 

memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengerti tentang kriteria 

yang ditetapkan dan kompeten untuk menentukan jenis dan jumlah dari bukti-

bukti yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. 

5. Temuan–temuan dalam audit dikomunikasikan kepada para pemakai laporan 

audit untuk menyampaikan tingkat kesesuaian antara apa yang telah diaudit 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

Audit selain dilakukan oleh pejabat di dalam organisasi juga dilakukan 

oleh pihak eksternal yang ditunjuk atau yang menerima wewenang dari pimpinan 

atau pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengaudit organisasi atau 

perusahaan. 

 

2.2.2 Jenis–Jenis Audit 

Menurut Arens et. al. (2006;14), audit dibedakan menjadi 3 jenis yaitu 

sebagai berikut : 

1. “Operational Audits 

2.   Compliance Audits 

3.   Financial Statement Audits.”  

 

Penjelasan dari jenis–jenis audit tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Operational Audits (Audit Operasional) 

 Audit operasional adalah suatu penelaahan terhadap metode atau prosedur 

operasi suatu organisasi dengan tujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas 



 
 

operasi. Audit operasional mempunyai ruang lingkup yang lebih luas bila 

dibandingkan dengan audit keuangan. Dalam audit operasional, tinjauan yang 

dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi meliputi 

evaluasi terhadap struktur organisasi, pemanfaatan komputer, metode 

produksi, pemasaran, dan bidang–bidang lain sesuai dengan keahlian auditor. 

Dalam hal ini, audit operasional lebih merupakan konsultasi manajemen 

daripada audit. 

2. Compliance Audits (Audit Ketaatan) 

 Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan 

mengevaluasi apakah suatu unit ekonomi tertentu telah mengikuti dan 

mentaati ketentuan–ketentuan atau peraturan–peraturan berlaku yang 

ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Pimpinan 

organisasi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas dipatuhinya 

prosedur atau aturan yang telah ditetapkan.  

3. Financial Statement Audits (Audit Laporan Keuangan) 

 Audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan untuk menilai 

kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Audit ini dilakukan untuk 

menguji apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara 

wajar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 

 

2.3  Audit Operasional 

Audit operasional sering disebut juga sebagai audit manajemen, audit 

prestasi, audit sistem, audit efisiensi dan lain sebagainya. 

 

2.3.1   Pengertian Audit Operasional  

Menurut  Arens et. al. (2006;14), pengertian audit operasional adalah 

sebagai berikut : 

“An operational audits evaluates the efficiency and effectiveness of 

any part of an organizations operating procedures and methods. At 



the completion of an operational audit management normally 

expects recommendations for improving operations.” 

 

Sedangkan menurut Reider (2002;25), pengertian audit operasional 

adalah sebagai berikut : 

“operational audit is a review of operations performed from a 

management view point to evaluate the economy, efficiency, and 

effectiveness of any and all operations, limited only by management 

desire.” 

 

Dari definisi–definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa audit operasional adalah : 

1. Merupakan suatu prosedur penelaahan yang sistematis atau aktivitas metode  

dan prosedur pengelolaan yang dijalankan suatu organisasi. 

2. Suatu tehnik pengendalian untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, metode 

dan prosedur pengelolaan yang dijalankan oleh suatu organisasi. 

3. Audit operasional lebih berorientasi ke masa depan, artinya hasil dari 

penilaian berbagai kegiatan operasional diharapkan dapat membantu 

manajemen dalam meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang sudah 

ditetapkan oleh organisasi. 

4. Objek yang menjadi audit operasional adalah kegiatan, program, unit atau 

fungsi yang menjadi bagian dari suatu organisasi. 

5. Melaporkan hasil evaluasi kepada pihak yang berwenang dan memberikan 

rekomendasi yang berguna bagi peningkatan dan perbaikan manajemen. 

 

2.3.2   Tujuan Audit Operasional    

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2001;1), tujuan dilakukannya audit 

operasional adalah sebagai berikut : 

 

 

 



 
 

1. “Menilai kinerja 

 Menilai kinerja adalah dengan membandingkan cara suatu organisasi 

melaksanakan aktivitasnya dengan tujuan yang ditetapkan manajemen seperti 

kebijakan operasional, standar, tujuan dan rencana detail. 

2. Mengidentifikasi untuk perbaikan 

 Auditor dapat mengidentifikasi peluang–peluang khusus dengan menganalisis 

wawancara individual, mengamati operasi, menganalisis transaksi, melakukan 

pertimbangan profesional berdasarkan pengalaman dengan organisasi tertentu 

atau yang lain.  

3. Mengidentifikasi rekomendasi untuk perilaku 

 Sifat dan lingkup dari rekomendasi yang dikembangkan dalam pelaksanaan 

audit operasional dapat beraneka ragam. Mungkin dalam banyak hal dapat 

melakukan rekomendasi khusus, Dalam hal lain mungkin studi lebih lanjut 

yang tidak ada dalam lingkup audit mungkin dapat diperlukan.” 

 

Jadi pada dasarnya tujuan audit operasional yang utama adalah 

membantu manajemen dalam mencapai efektivitas operasi perusahaan dan juga 

untuk menilai apakah cara–cara pengelolaan kegiatan dalam perusahaan sudah 

berjalan dengan baik. 

 

2.3.3 Manfaat Audit Operasional  

Menurut Nugroho Widjayanto (1985;28-29), manfaat audit operasional 

adalah sebagai berikut : 

1. “Identifikasi tujuan, kebijakan, sasaran dan dan prosedur organisasi yang 

sebenarnya 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. Penerapan efektivitas serta efisiensi sistem pengendalian manajemen. 



6. Penetapan tingkat keandalan dan kemanfaatan dari berbagai laporan 

manajemen. 

7. Identifikasi daerah–daerah permasalahan dan juga penyebabnya. 

8. Identifikasi berbagai tindakan alternatif dalam berbagai kegiatan. 

9. Identifikasi berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk lebih 

meningkatkan laba, mendorong pendapatan dan mengurangi biaya di dalam 

organisasi.” 

 

2.3.4 Kriteria Audit Operasional 

Menurut Arens et. al. (2006;781), menyebutkan beberapa kriteria yang 

dapat digunakan dalam audit operasional, yaitu : 

1. “Historical Performance 

 Merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil aktual periode sebelumnya. 

Dalam hal ini, prestasi kerja periode berjalan dibandingkan dengan prestasi 

kerja periode sebelumnya. kriteria ini mudah diterapkan, tetapi hasil penilaian 

dengan menggunakan kriteria ini sering kali tidak memberikan gambaran 

yang tepat mengenai keadaan organisasi yang sesungguhnya, karena 

kemungkinan adanya perubahan keadaan dari dua periode yang berbeda. 

2. Benchmarking 

 Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh 

organisasi lain yang sejenis. Walaupun yang digunakan adalah penilaian 

prestasi masa lalu, tetapi hasil penilaiannya merupakan kriteria. Tetapi hal ini 

pun belum tentu memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan 

organisasi, karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh dua 

organisasi yang berbeda. 

3. Engineered Standards 

 Merupakan  kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar rekayasa, seperti 

penggunaan 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 



 
 

memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi, Karena memerlukan suatu 

keahlian khusus.   

4. Discussion and Agreement 

 Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan 

bersama antara manajemen dan pihak–pihak lain yang terlibat dalam audit 

operasional. kriteria ini sering digunakan karena pembuatan kriteria yang lain 

seringkali sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi.” 

 

2.3.5 Ruang Lingkup Audit Operasional  

Ruang lingkup audit operasional lebih luas dibandingkan dengan audit 

keuangan. Audit keuangan mencakup dalam menentukan kewajaran laporan 

keuangan dan menekankan terselenggaranya pengendalian perusahaan sedangkan 

audit operasional mencakup tidak terbatas pada masalah aktiva dan keuangan, 

catatan dan dokumen-dokumen, tetapi juga mencakup masalah non aktiva dan non 

keuangan yaitu berupa tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan-lingkungan 

perusahaan itu beroperasi, kebijakan operasinya, personalia dan kadang-kadang 

mencakup masalah fisiknya. 

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

ruang lingkup audit operasional meliputi : 

1. “Audit atas pertanggungjawaban keuangan dan ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup apakah unit 

kerja: 

a. Melaksanakan program atau kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

b. Mengelola penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

c. Melaksanakan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

d. Menyelenggarakan catatan akutansi atau pembukuan yang memadai 

sesuai ketentuan termasuk sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangannya. 



e. Mengendalikan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya 

(seperti dana, SDM, sarana dan prasarana) dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan. 

2. Audit atas kehematan (keekonomian) dan daya guna (efisiensi) 

mencakup penilaian apakah unit kerja : 

a. Mengikuti praktik-praktik pengadaan barang atau jasa yang sehat. 

b. Mendapatkan jenis, kualitas dan jumlah sumber daya yang diperlukan 

dengan biaya terendah yang wajar. 

c. Melindungi dan memelihara sumber daya yang layak. 

d. Menghindari adanya duplikasi kerja oleh beberapa petugas dan 

menghindari adanya pekerjaan yang tidak jelas atau bahkan tidak 

mempunyai tujuan. 

e. Menghindari terjadinya hal-hal yang mubazir dan kelebihan tenaga 

kerja atau staf. 

f. Menggunakan metode atau prosedur kerja yang berdaya guna 

(efisien). 

g. Menggunakan sejumlah sumber daya yang minimum dalam 

memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan 

jumlah dan mutu yang diinginkan serta jadwal waktu yang telah 

ditetapkan. 

h. Menaati persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang mungkin besar pengaruhnya dalam rangka 

memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber daya yang 

bersangkutan.  

i. Mempunyai sistem yang cukup baik dalam mengukur dan melaporkan 

kehematan dan daya guna pelaksanaan program dan kegiatan. 

3. Audit operasional juga meliputi audit hasil guna (efektivitas) yang 

mencakup penilaian apakah : 

a. Tujuan dan sasaran program atau kegiatan sudah sesuai atau relevan 

dengan keinginan pembuat undang-undang atau ketentuan yang 

berlaku. 



 
 

b. Sejauh mana hasil suatu program mencapai tingkat yang diinginkan. 

c. Faktor yang menghambat pencapaian kerja telah diidentifikasikan 

secara memuaskan. 

d. Manajemen telah mempertimbangkan alternatif pelaksanaan program 

dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih efektif atau pada 

biaya yang lebih rendah. 

e. Sistem manajemen dapat diandalkan dalam mengukur dan melaporkan 

efektivitas.”    

 

Dari pengertian di atas, secara singkat ruang lingkup audit operasional 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Proses menentukan dan mengidentifikasi tujuan kriteria kegiatan. 

2. Menetapkan berbagai fakta dan kondisi yang berhubungan. 

3. Mengidentifikasi berbagai daerah–daerah permasalahan atau kesempatan 

guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

4. Menyajikan berbagai temuan dan rekomendasi kepada manajemen. 

 

2.3.6 Jenis–Jenis Audit Operasional 

Menurut Arens et. al. (2006;778), audit operasional dibagi menjadi tiga 

kategori sebagai berikut :  

1. “Functional audits 

2.  Organizational audits  

3.  Special Assignment.” 

 

Penjelasan dari tiga jenis pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Functional Audits  

 Merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap satu atau lebih fungsi dari 

suatu organisasi. Adapun pengertian dari fungsi adalah penggolongan 

aktivitas suatu bisnis, seperti fungsi personalia, fungsi pemasaran, fungsi 

produksi, fungsi keuangan dan lain–lain. 

 



2. Organizational Audits 

 Merupakan jenis pemeriksaan operasional yang berhubungan dengan seluruh 

unit yang ada dalam suatu organisasi, seperti departemen atau cabang.  

3. Special Assignments 

 Merupakan pemeriksaan operasional yang dilakukan atas dasar permintaan 

dari pihak manajemen untuk tujuan yang khusus, seperti Penyelidikan 

kemungkinan terjadinya kecurangan, penggunaan bahan baku yang boros dan 

mencari penyebab terjadinya proses produksi yang tidak efektif.  

 

2.3.7 Karakteristik Audit Operasional 

Menurut Henry Simamora (2002;14), karakteristik audit operasional 

adalah sebagai berikut : 

1. “Auditor yang melaksanakan audit operasional harus berposisi 

independen dari aktivitas–aktivtitas yang diauditnya. 

2. Laporan auditor ditujukan kepada seseorang atau bagian di dalam 

entitas atau organisasi yang mempekerjakan auditor. 

3. Asersinya mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja aktivitas tertentu. 

4. Laporan auditor seringkali melaporkan masalah atau kelemahan yang 

diidentifikasi selama penyelenggaraan audit operasional daripada 

pelaporan kesimpulan menyeluruh.” 

 

2.3.8 Kualifikasi Audit Operasional 

Menurut Hiro Tugiman (2006;16), seorang auditor haruslah memenuhi 

beberapa norma praktek profesional, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. “Independensi 

2.   Kemampuan profesional.” 

Independensi auditor operasional dapat terlihat apabila dapat 

melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Karakteristiknya 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 dimiliki. 

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

dapat melakukan tugasnya secara khusus dan tidak mudah dipengaruhi oleh 

pihak manajemen. 

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

untuk melakukan aktivitas lain. 

 

Kemampuan profesional (kompetensi) auditor dapat dilihat dari 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Auditor telah memiliki pengalaman kerja dalam melaksanakan audit 

operasional dan sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. 

2. Auditor memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif. 

3. Auditor mampu menganalisa dan menilai berbagai situasi yang terjadi dimana 

dapat mempengaruhi bidang yang diaudit. 

4. Auditor telah mendapatkan pelatihan teknis, pelatihan mengenai sistem 

perusahaan yang sedang berjalan dan pelatihan mengenai proses produksi 

secara berkala untuk meningkatkan kemampuannya. 

 

2.3.9 Perbedaan Audit Operasional Dengan Audit Keuangan 

Menurut Arens et. al (2006;776-777), ada beberapa perbedaan antara 

audit keuangan dan audit operasional yaitu : 

1. “Tujuan audit 

 Perbedaan utama antara audit operasional dan audit keuangan terdapat pada 

tujuan dilaksanakannya audit. Audit operasional 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 akuntasi yang berlaku, 



audit operasional berorientasi pada masa depan sedangkan akuntansi 

keuangan berorientasi pada masa lalu. 

2. Distribusi Laporan 

 Dalam audit operasional, laporan audit ditujukan terutama untuk pihak 

manajemen sehingga tidak perlu menggunakan standar pelaporan yang 

khusus. Sedangkan dalam audit laporan keuangan biasanya ddistribusikan 

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. 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 

keuangan bidang yang diperiksa hanya tertarik pada hal-hal yang langsung 

mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.” 

 

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2001;18), dikatakan secara ringkas 

perbedaan audit operasional dengan audit keuangan dapat dipandang dari 

beberapa karakteristik berikut ini : 

   Tabel 2.1 

             Perbedaan  Karakteristik Audit Operasional dengan Audit Keuangan 

Karakteristik Audit Keuangan Audit Operasional 

Tujuan Menyatakan pendapat 

atas laporan keuangan 

Memberikan rekomendasi 

perbaikan operasional dalam 

rangka meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi 

fungsi perusahaan 

Ruang Lingkup Data atau catatan 

keuangan 

Operasi atau fungsi 



 
 

Orientasi Berorientasi ke masa 

lalu 

Berorientasi ke masa yang 

akan datang 

Pelaksanaan 

audit 

Audit ekstern Audit ekstern maupun intern 

yang kompeten dan 

independen dalam bidang 

yang sedang diperiksa 

Standar 

Penilaian 

 

Prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterima 

secara umum 

Prinsip-prinsip dan praktik 

yang sehat dalam 

pengelolaan operasi 

Pemakai Manajemen dan pihak 

ekstern (pemegang 

saham, pemerintah dan 

masyarakat) 

Pihak intern (manajemen 

perusahaan) 

 

2.4 Pelaksana Audit Operasional 

Menurut Arens et. al (2006;779), yang melaksanakan audit operasional 

adalah : 

“Operational audits are usually performed by one of three groups : 

Internal auditors, government auditors or CPA firms.”  

 

Dengan demikian audit operasional dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak 

sebagai berikut : 

1. Auditor Internal 

Istilah untuk audit internal oleh beberapa orang dengan audit operasional 

selalu bergantian, akan tetapi tidaklah tepat untuk semua audit dilakukan oleh 

audit operasional dilakukan oleh audit internal atau bahwa audit internal 

hanya melakukan audit operasional. banyak departemen audit internal 

melaksanakan audit operasional dan keuangan secara bersama-samaan, lalu 

manfaat yang diperoleh jika auditor internal melakukan audit operasional 

adalah bahwa mereka menggunakan seluruh waktu kerja mereka di 

perusahaan yang mereka audit untuk memaksimumkan efektivitasnya dan 



bagian audit internal harus melapor hasil auditnya kepada dewan direksi atau 

direktur utama. 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah melaksanakan audit operasional seringkali merupakan 

bagian dari pelaksanaan audit keuangan. Di Indonesia auditor pemerintah 

yang melakukan audit operasional terdiri dari para akuntan dari BEPEKA 

atau BPKP. Para auditor tersebut bertugas melakukan pengawasan yang 

meliputi kegiatan umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan, 

penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan 

Negara dan kegiatan BUMN dan BUMD. Auditor pemerintah dapat pula 

memeriksa laporan keuangan maupun kegiatan operasional perusahaan. 

3. Auditor Eksternal 

Pada waktu akuntan publik melaksanakan audit atas laporan keuangan secara 

histories. Sebagian dari audit itu biasanya terdiri dari pengidentifikasian 

masalah-masalah operasional dan membuat rekomendasi yang dapat 

bermanfaat bagi klien yang diaudit. Rekomendasi itu dapat dilakukan secara 

lisan, tetapi biasanya menggunakan surat manajemen. Auditor eksternal yang 

mempunyai pengetahuan dasar mengenai bisnis kliennya pada saat 

melaksanakan audit dapat pula berguna dalam memberikan rekomendasi-

rekomendasi mengenai operasional. 

 

2.5 Program Audit Operasional 

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 Hiro Tugiman 

(2006;53) mengenai langkah audit sebagai berikut : 

“Kegiatan Pemeriksaan atau audit harus meliputi perencanaan 

pemeriksaan audit, pengujian dan mengevaluasi informasi, 

pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti.” 

 

 



 
 

Program audit pada umumnya harus memberikan informasi mengenai : 

1. Latar belakang audit operasional 

 Program audit operasional harus memberikan informasi mengenai latar 

belakang kegiatan proses produksi dan informasi mengenai tugas, wewenang 

dan tanggung jawab dari bagian proses produksi, dan memahami tujuan dan 

ciri-ciri dari kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. 

2. Tujuan audit operasional 

 Tujuan audit harus diungkapkan dengan jelas dalam program audit sebagai 

hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. 

3. Ruang lingkup audit operasional 

 Ruang lingkup audit harus menjelaskan apakah audit akan meliputi sebagian 

atau seluruh ruang lingkup yaitu keuangan dan ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan. 

4. Prosedur audit operasional 

 Dalam audit harus dijelaskan mengenai prosedur yang harus diikuti oleh para 

auditor internal untuk mencapai tujuan audit. Program audit meliputi tahap 

pendahuluan, tahap pemeriksaan mendalam, tahap pelaporan dan tahap tindak 

lanjut. Setelah itu melakukan pengamatan yang sesuai dengan hasil penelitian 

sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa program audit telah 

efektif. 

 

2.6 Tahap-Tahap Audit Operasional 

Menurut Nugroho Widjayanto (1985;30), audit operasional dilakukan 

melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1. “Tahap Pendahuluan  

2.   Tahap Audit Mendalam 

3.   Tahap Pelaporan Audit 

4.   Tahap Tindak Lanjut.” 

 

 



Penjelasan dari tahap-tahap audit tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap awal audit, auditor harus memperoleh informasi yang bersifat 

umum mengenai semua aspek yang penting dari bagian atau fungsi yang akan 

diauditnya. Informasi tersebut akan bermanfaat bagi auditor dalam melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit secara teratur. 

Pada tahap pendahuluan ini, auditor melakukan analisis secara cepat untuk 

mengungkapkan bagian-bagian yang tampaknya memiliki permasalahan yang 

lebih besar dan lebih mendesak dibandingkan bagian lainnya. Oleh karena itu 

kegiatan auditor dalam tahap pendahuluan ini ditujukan untuk 

mengidentifikasikan berbagai bidang peristiwa yang dianggap penting, serta 

menentukan hal-hal mana yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Informasi 

yang diperoleh pada tahap pendahuluan ini akan digunakan sebagai masukan 

untuk menyusun rencana sistematis atas pemeriksaan mendalam. 

Aktivitas-aktivitas yang umumnya dilakukan oleh auditor pada tahap 

pendahuluan ini meliputi : 

1. Pengamatan sekilas atas fasilitas fisik 

2. Mencari data tertulis  

3. Wawancara dengan personil manajemen 

4. Kegiatan analisis 

Dalam pengamatan sekilas atas fasilitas fisik, auditor meninjau kegiatan 

perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai operasi perusahaan. Dari 

hasil pengamatan sekilas atas fasilitas fisik ini, auditor dapat mempelajari indikasi 

permasalahan yang ada. Dalam melakukan pengamatan sekilas atas fasilitas fisik 

seringkali digunakan kuesioner audit untuk membantu auditor memperoleh 

konfirmasi yang diperlukan. 

Tujuan auditor mencari data tertulis adalah untuk menilai apakah perusahaan 

telah menerapkan praktek manajemen yang konsisten. Informasi data tertulis ini 

umumnya meliputi saran dan tujuan perusahaan yang tertulis, petunjuk 

kebijaksanaan dan prosedur perusahaan, uraian tugas, struktur organisasi, laporan-

laporan internal, laporan keuangan dan data tertulis lainnya. 



 
 

Wawancara dengan manajemen merupakan salah satu tehnik audit yang 

paling penting dalam tahap pendahuluan. Dari hasil wawancara dengan 

manajemen, auditor dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan yang 

ada.  

Kegiatan analisis yang dilakukan oleh auditor pada tahap pendahuluan 

umumnya meliputi analisis laporan keuangan dan laporan-laporan internal 

manajemen. Dalam hal ini, auditor melakukan perhitungan rasio-rasio tertentu 

untuk melihat perkembangan perusahaan dan menentukan fungsi atau departemen 

mana yang memerlukan kegiatan audit yang lebih mendalam. 

2. Tahap Audit Mendalam 

Informasi yang diperlukan auditor pada tahap pendahuluan akan digunakan 

untuk menyusun kegiatan yang akan dilakukan dalam audit yang mendalam. Hal-

hal yang telah diidentifikasikan sebagai daerah yang lemah pada tahap 

pendahuluan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam tahap audit 

yang mendalam. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya keterbatasan waktu 

dan biaya dalam pelaksanaan audit operasional. 

Tahap audit yang mendalam meliputi kegiatan evaluasi terhadap temuan-

temuan audit, membandingkan dengan kriteria yang seharusnya, serta melakukan 

penilaian atas hasil perbandingan. Pada akhir tahap ini, auditor akan mengambil 

kesimpulan audit serta mengembangkan rekomendasi mengenai berbagai tindakan 

perbaikan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan hasil 

audit. 

Kegiatan-kegiatan yang umumnya dilakukan dalam tahap pemeriksaan yang 

mendalam antara lain : 

1. Studi lapangan, meliputi : 

a. Wawancara dengan pegawai inti pada semua tingkat 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. 

f. Penelitian penempatan pegawai, peralatan, berbagai formulir dan 

laporan. 

g. Penelitian aspek-aspek utama aktivitas fungsional dengan 

menggunakan kuesioner yang disusun secara khusus. 

2. Analisis, meliputi : 

a. Pendiskusian mengenai temuan hasil audit dan berbagai kesempatan 

perbaikan dengan pegawai yang bersangkutan. 

b. Pengembangan berbagai alternatif perbaikan, rekomendasi, dan saran-

saran untuk melakukan stuid lebih lanjut tentang kesempatan 

perbaikan pokok. 

3. Tahap Pelaporan Audit 

Setelah tahap audit yang mendalam selesai, auditor bertanggung jawab untuk 

melaporkan hasil temuan auditnya kepada manajemen atau pihak lain yang 

memberikan penugasan melalui suatu laporan hasil audit. Dengan demikian, pihak 

perusahaan dapat mempertimbangkan dengan mengambil tindakan-tindakan 

koreksi yang diperlukan. 

Dalam penyusunan laporan antara lain tercakup kegiatan sebagai berikut : 

1. Pengorganisasian dan pengkonsepan laporan yang meliputi pengutaraan 

temuan, rekomendasi dan manfaat. 

2. Pengembangan rencana implementasi dan tabel waktu rekomendasi bilamana 

selesai. 

3. Pendiskusian konsep laporan dengan pra pejabat dan manajer yang sesuai dari 

organisasi yang diteliti dan dengan pihak yang memberikan tugas. 

4. Pengajuan laporan. 

 

 

 

 

 



 
 

Jadi secara garis besar tahap-tahap penyusunan laporan, yaitu: 

1. Tahap telaah akhir kertas kerja. 

2. Tahap penyusunan konsep audit. 

3. Tahap diskusi dengan manajemen unit yang diauditnya. 

4. Tahap revisi konsep laporan audit. 

Hal-hal yang dilaporkan oleh auditor biasanya sesuai dengan fakta yang ada. 

Dalam laporan hasil audit harus mengarahkan perhatian pada penyampaian 

temuan-temuan yang penting dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk 

meningkatkan efektivitas perusahaan. 

4. Tahap Tindak Lanjut 

Setelah tahap pelaporan audit terdapat tahap tindak lanjut. Tindak lanjut yang 

dimaksud adalah langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan yang sesuai dengan rekomendasi atas temuan-temuan hasil audit. 

Internal auditor kemudian menilai apakah tindak lanjut hasil audit tlah dilakukan 

dan melaporkan hasil penelitian tersebut kepada pimpinan yang berkepentingan.  

 

2.7 Laporan Audit Operasional 

Pelaporan merupakan tahap kritis dalam pemeriksaan operasional. 

seluruh data dan informasi yang diperoleh dari tahap pendahuluan dan 

pemeriksaan mendalam diolah dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam 

laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa harus mengarahkan perhatian pada 

penyampaian temuan-temuan yang penting dan tindakan-tindakan perbaikan yang 

diperlukan untuk meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektivitas perusahaan. 

Isi laporan hasil penelitian operasional akan berbeda-beda tergantung sifat 

perusahaan dan masalah yang diperiksa. 

Menurut Nugroho Widjayanto (1985;87), secara umum laporan hasil 

pemeriksaan operasional akan memuat hal-hal sebagai berikut : 

1. “Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan 

2.   Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa 

3.   Temuan-temuan hasil pemeriksa 

4.   Rekomendasi tindakan perbaikan.” 



Ringkasnya laporan hasil audit itu hendaknya : 

1. Menjelaskan ruang lingkup dan tujuan audit. 

2. Menyajikan hal-hal aktual dengan akurat, lengkap dan wajar. 

3. Menjelaskan temuan dan rekomendasi. 

4. Menempatkan tekanan pokok pada perbaikan di masa depan bukannya pada 

kritik di masa lalu. 

5. Membuat identifikasi dan penjelasan yang memerlukan penelaahan dan 

pertimbangan lebih lanjut dari pemeriksa. 

6. Menyertakan tindakan manajemen yang patut diperhatkan terutama dalam 

perbaikan manajemen yang memerlukan perluasan lebih lanjut. 

7. Mencantumkan informasi, temuan dengan didukung oleh bukti-bukti yang 

cukup untuk menunjukkan dasar permasalahan yang dilaporkan serta 

kebenaran dan kelayakannya.   

 

2.8 Proses Produksi 

Proses produksi merupakan proses transformasi masukan menjadi 

keluaran dan kegiatan yang paling penting di dalam perusahaan industri. 

 

2.8.1 Pengertian Proses Produksi 

Pengertian proses produksi menurut Sofjan Assauri (1999;5), adalah 

sebagai berikut : 

“cara, metode, dan tehnik untuk menciptakan atau menambah 

kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-

sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan dan dana) yang ada.” 

  

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses produksi 

merupakan suatu proses mengubah input yang terdiri dari tenaga kerja, mesin, dan 

dana menjadi suatu hasil yang memiliki nilai ekonomis atau yang lebih tinggi 

dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada sehingga produk yang 

dihasilkan dapat memuaskan kebutuhan konsumen. 

 



 
 

2.8.2 Jenis - Jenis Proses Produksi 

Menurut Sofjan Assauri (1999;75), proses produksi terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu sebagai berikut : 

1. “Proses produksi yang terus-menerus  

2.   Proses produksi yang terputus-putus.” 

 

Penjelasan mengenai jenis-jenis proses produksi tersebut sebagai berikut: 

1. Proses produksi yang terus-menerus 

 Proses produksi ini sudah memliki pola atau ukuran yang pasti dan tidak 

berubah-ubah dalam pelaksanaan produksinya, yang pada umumnya 

memproduksi produk standard dan variasinya relatif sedikit bila dibandingkan 

dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan. karakteristik dari proses 

produksi terus-menerus yaitu sebagai berikut : 

a) Tidak melayani keinginan konsumen secara khusus. 

b) Biasanya produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. 

c) Biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan peralatan 

berdasarkan urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan. 

d) mesin-mesin yang dipakai bersifat khusus yang dikenal dengan 

special purpose machine. 

e) karena mesinnya bersifat khusus dan biasanya semi otomatis atau 

otomatis, maka kecil pengaruh individual operator terhadap produk 

yang dihasilkan. Operator tidak perlu mempunyai keahlian khusus 

untuk pengerjaan produk tersebut. 

f) apabila terjadi salah satu mesin atau peralatan terhenti (rusak), maka 

seluruh proses produksi akan terhenti. 

g) karena mesinnya bersifat khusus dan variasi produksinya sedikit, 

maka job structure-nya sedikit dan jumlah tenaga kerja yang 

diperlukan sedikit. 

h) persediaan bahan mentah dan barang dalam proses lebih rendah 

daripada proses terputus-putus. 



i) proses ini membutuhkan maintenance specialist yang berpengalaman 

dan berpengetahuan banyak mengenai mesin, karena mesin yang 

dipakai bersifat khusus. 

j) biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan handling yang 

tetap (fixed path equipment) yang menggunakan tenaga kerja mesin 

seperti ban berjalan (conveyor). 

 

keunggulan dari proses produksi ini adalah sebagai berikut : 

a) dapat diperoleh tingkat biaya produksi per unit yang rendah apabila: 

• dapat dihasilkannya produk dalam jumlah atau volume yang besar. 

• produk yang dihasilkan telah distandarisasi. 

b) dapat dikuranginya pemborosan-pemborosan dari pemakaian tenaga manusia 

dan tenaga listrik. 

c) biaya tenaga kerja murah karena jumlah jumlah tenaga kerja sedikit dan tidak 

memerlukan tenaga ahli dalam pengerjaan produk yang dihasilkannya. 

d) biaya pemindahan bahan di dalam pabrik juga lebih rendah, karena jarak 

antara mesin lebih pendek dan pemindahan dilakukan oleh mesin. 

 

proses produksi ini juga memiliki kelemahan yaitu sebagai berikut : 

a) terdapat kesukaran untuk menghadapi perubahan bentuk yang diminta oleh 

konsumen. Proses produksi ini khusus untuk menghentikan produk yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

• permintaannya dalam jumlah besar dan stabil. 

• model atau bentuk produknya tidak mudah berubah. 

b) proses produksi akan terhenti apabila terjadi kemacetan di suatu tingkat 

proses produksi. 

c) terdapat kesukaran dalam menghadapi perubahan tingkat permintaan karena 

tingkat produksinya telah ditentukan sehingga sangat kaku. 

 

 

 



 
 

2. Proses produksi yang terputus-putus  

Proses produksi ini memiliki beberapa pola atas urutan pelaksanaan produksi 

yang berbeda-beda. Karakteristik dari proses produksi terputus-putus yaitu 

sebagai berikut : 

a) Produk dihasilkan dalam jumlah kecil dengan banyak variasi serta 

didasarkan pada pesanan. 

b) Menggunakan sistem peralatan berdasarkan fungsi dalam proses 

produksi yang sama dan dikelompokkan pada tempat yang sama. 

c) Mesin-mesin yang digunakan bersifat umum, yang dapat 

mengklasifikasikan berbagai macam produk dengan variasi yang 

hampir sama. 

d) Proses produksi tidak berhenti walaupun terjadi kerusakan terhadap 

salah satu mesin atas peralatan. 

e) Persediaan bahan mentah biasanya tinggi. 

f) Menimbulkan pengawasan yang lebih sukar terhadap tenaga kerja 

yang bermacam-macam. 

g) Karena mesinnya bersifat umum, maka pengaruh individual operator 

terhadap produk yang dihasilkan sangat besar, sehingga diperlukan 

operator yang mempunyai keahlian yang tinggi dalam pengerjaan 

produk. 

h) Bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan handling yang fleksibel 

yang menggunakan tenaga kerja manusia. 

i) Sering dilakukan pemindahan barang bolak-balik, sehingga perlu 

adanya ruang gerak yang bebas dan ruangan tempat barng-barang 

dalam proses yang lebih besar. 

 

 Keunggulan dari proses produksi ini adalah sebagai berikut : 

a) Mempunyai fleksibilitas yang tinggi, terutama dalam hal sebagai berikut : 

• Sistem penyusunan barang. 

• Jenis mesin yang digunakan dalam proses bersifat umum. 



• Sistem pemindahan bahan tidak menggunakan tenaga mesin tetapi 

tenaga manusia. 

b) Dapat diperoleh penghematan biaya dalam investasi mesin, sebab harga 

mesin-mesin ini lebih murah bila dibandingkan dengan mesin-mesin khusus. 

c) Proses produksi tidak mudah berhenti akibat terjadinya kerusakan atau 

kemacetan dalam suatu tingkat produksi. 

 

Proses produksi ini memiliki beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut : 

a) Pengawasan proses produksi sukar untuk dilakukan. 

b) Dibutuhkan investasi yang cukup besar karena pengadaan bahan-bahan 

tergantung dari persediaan. 

c) Scheduling atau routing untuk pengerjaan produk yang akan dihasilkan sangat 

sukar dilakukan karena kombinasi urutan pekerjaan yang sangat banyak 

dalam memproduksi satu macam produk. Di samping itu, dibutuhkan 

scheduling dan routing untuk pengerjaan produk yang sangat banyak karena 

perbedaan pesanan produk. 

d) Biaya tenaga kerja dari biaya pemindahan bahan baku sangat tinggi karena 

menggunakan tenaga kerja manusia yang ahli dalam pengerjaan produk 

tersebut. 

 

2.8.3 Efektivitas Proses Produksi 

Dalam perusahaan industri, proses produksi berperan untuk mening 

katkan kegunaan dari masukan yang berupa bahan, peralatan, tenaga, 

keterampilan dan informasi menjadi barang dan jasa yang siap dipasarkan oleh 

perusahaan kepada konsumen. Proses produksi juga berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus meningkatkan dan mempertahankan efektivitas proses produksi. 

Efektivitas adalah kemampuan perusahaan untuk meraih tujuan dan 

sasarannya. Proses produksi dikatakan efektif jika perusahaan dapat menggunakan 

sumber daya yang ada dengan baik untuk mencapai tujuan. 



 
 

Menurut Sofjan Assauri (2004;70), terdapat enam unsur efektivitas 

proses produksi, antara lain : 

1. “Adanya kualitas bahan baku yang memadai. Kualitas bahan baku produksi 

harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

2. Kuantitas bahan baku yang sesuai dengan standar. Kuantitas bahan baku yang 

sesuai dengan standar sangat penting dalam hal penyesuaian kapasitas mesin 

produksi dengan bahan baku yang siap masuk dalam proses produksi. 

3. Waktu pelaksanaan. Proses produksi yang sesuai dengan standar berguna 

dalam menentukan kapasitas bahan baku dengan kapasitas mesin dan 

peralatan yang digunakan dalam proses produksi. 

4. Biaya produksi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Biaya produksi 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi karena berguna 

dalam penentuan biaya produksi per unit yang akan berpengaruh pada tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. 

5. Kualitas barang jadi yang memadai. Hal ini merupakan syarat yang harus 

dipenuhi perusahaan karena adanya kualitas yang baik diharapkan dapat 

memasuki pasar dan memenuhi selera konsumen sehingga volume penjualan 

meningkat. 

6. Kuantitas barang jadi yang tidak menyimpang jauh dari rencana produksi. 

Jika terjadi penyimpangan yang terlalu banyak, maka akan menimbulkan 

biaya penyimpangan yang besar.” 

 

2.8.4 Jenis-Jenis Pengendalian Proses Produksi 

 Jenis pengendalian produksi yang harus dilakukan tergantung dari jenis 

proses produksinya. Ada dua jenis pengendalian produksi menurut Sofjan 

Assauri (1999;152), yaitu sebagai berikut : 

1. “Pengendalian Arus 

2.   Pengendalian Pesanan.” 

 

 

 



Penjelasan mengenai dua jenis pengendalian produksi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengendalian Arus  

 Pengendalian arus adalah suatu pengawasan produksi yang dilakukan 

terhadap arus pekerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran proses 

pengerjaan produk. Pada pengawasan ini dibutuhkan suatu tingkat output 

yang tetap atau konstan. Oleh karena itu, pengendalian arus ini dijalankan 

pada proses produksi terus-menerus, sehingga dimana bahan-bahan yang 

digunakan dalam proses produksi mempunyai arus yang relatif tetap, serta 

hasil produksinya mempunyai bentuk dan jenis yang sama. 

2. Pengendalian Pesanan 

 Pengendalian pesanan merupakan pengawasan produksi terhadap produk 

yang dikerjakan sesuai dengan keinginan pemesan, baik mengenai bentuk, 

jenis, maupun kuantitasnya. Pada pengawasan ini, tiap-tiap produk pesanan 

harus dipisahkan dari produk pesanan lain, dimana tiap pesanan memiliki 

nomor pesanannya sendiri. Oleh karena itu, pengendalian pesanan dilakukan 

pada proses produksi terputus-putus, dimana mesin yang digunakan adalah 

mesin serba guna. 

 

2.8.5      Fungsi dan Kegiatan Pengendalian Proses Produksi 

   Menurut Sofjan Assauri (1999;149), untuk dapat menjalankan 

pengendalian produksi yang sempurna dan efektif, maka pengendalian produksi 

yang dilakukan hendaknya mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. “Routing 

2.   Loading and Scheduling 

3.   Dispatching 

4.   Follow-up.” 

 

 

 

 



 
 

Penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Routing 

 Merupakan fungsi yang menentukan dan mengatur urusan kegiatan 

pengerjaan yang logis, sistematis, dan ekonomis mengenai urutan bahan-

bahan yang dipersiapkan untuk diproses menjadi barang jadi. Routing yang 

dilakukan harus didasarkan pada ketelitian dan waktu yang tepat, serta 

biasanya berhubungan erat dengan lay-out perusahaan manufaktur. Routing 

ini merupakan dasar dari fungsi Scheduling dan dispatching. 

2. Loading and Scheduling 

 Loading merupakan penentuan dan pengaturan muatan pekerjaan pada 

masing-masing pusat pekerjaan, sehingga dapat ditentukan berapa lama 

waktu yang diperlukan. Loading yang menjadi dasar penentuan scheduling. 

 Scheduling merupakan sistem pengkoordinasian tentang waktu dan kegiatan 

produksi, sehingga fasilitas-fasilitas atau bagian-bagian pengolahan dalam 

pabrik dilakukan pada waktu yang telah ditentukan scheduling produksi harus 

disesuaikan dengan schedule penjualan agar tidak terjadi penumpukan produk 

di dalam gudang. 

3. Dispatching 

 Dispatching meliputi pelaksanaan dari semua rencana dan pengaturan dalam 

bidang routing dan scheduling, sebagian besar kegiatan dalam dispatching 

terdiri dari penyampaian perintah kepada bagian pengolahan yang dilakukan 

sesuai dengan schedule yang telah ditentukan. 

 Tugas dari dispatching adalah sebagai berikut : 

a) Membuat perintah dan pengerjaan, lengkap dengan kartu tugas dan 

daftar keperluan barang-barang. 

b) Meneliti tersedianya bahan-bahan sebelum perintah dikeluarkan untuk 

melakukan urutan pengerjaan yang sesuai dengan perintah dalam 

dispatching. Oleh karena itu terlebih dahulu harus diperoleh informasi 

daftar urut-urutan. 

 

 



4. Follow-Up 

 Follow-up merupakan fungsi penelitian dan pengecekan terhadap semua 

aspek yang mempengaruhi efektivitas kegiatan produksi. 

 

2.9 Efektivitas 

Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh tercapai atau tidaknya 

tujuan yang ingin hendak dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu hal ini 

mengakibatkan masalah keefektifan menjadi salah satu perhatian utama dalam 

perusahaan. 

 

2.9.1 Pengertian Efektivitas 

 Keberhasilan dan kepemimpinan seringkali diukur dengan konsep 

efektivitas. Walaupun banyak orang setuju bahwa manajemen berperan dalam 

mencapai efektivitas organisasi, tetapi sulit memperinci apa yang dimaksud 

konsep efektivitas.  

Menurut Steers (1985;4), untuk memahami efektivitas perlu 

memperhatikan tiga konsep yaitu : 

1. “Optimisasi Tujuan  

 Setiap organisasi memiliki tujuan masing-masing. Organisasi yang berbeda 

mengejar tujuan yang berbeda pula, nilai keberhasilan atau kegagalan relatif 

dari organisasi tertentu yang harus ditentukan dengan membandingkan hasil-

hasilnya dengan tujan organisasi. Jadi efektivitas dinilai menurut ukuran 

seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan organisasi. 

2. Perspektif Sistem 

  Perspektif sistem menekankan pentingnya arti interaksi organisasi 

lingkungan dan memusatkan perhatian pada hubungan antar komponen-

komponen baik yang terdapat didalam maupun diluar organisasi yang 

mempengaruhi keberhasilan organisasi. 

3. Tekanan Perhatian terhadap Perilaku Manusia 

 Tingkah laku para anggota organisasi berpengaruh pada pencapaian 

efektivitas organisasi.” 



 
 

Pengertian efektivitas menurut Komarudin (1994;269), adalah sebagai 

berikut : 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan (kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan lebih dahulu.” 

 

Ada berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan efektivitas operasi 

perusahaan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan menurut Rochyat 

Kosasih (1990;33), yaitu : 

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 yang kurang mampu dan imbalan jasa yang tidak menarik atau 

memotivasi pegawai untuk bekerja keras sehingga kurang disiplin dan 

prestasi kerja rendah, bahkan menganggur serta korupsi.” 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih 

menitikberatkan tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. Penilaian efektivitas didasarkan atas sejauh mana tujuan suatu 

organisasi dapat dicapai. Jadi efektivitas merupakan gambaran tingkat 

keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan. 

 

2.9.2 Kriteria Efektivitas  

Menurut Adriani (1996;50),  kriteria efektivitas dapat dibagi menjadi 

tiga model yaitu : 

 

 



1. “Kriteria efektivitas jangka pendek 

a. Produktivitas  

Adalah kuantitas atas volume dari produk atau jasa yang dihasilkan 

organisasi. Produktivitas dapat diukur menurut tiga tingkatan yaitu 

individual, kelompok dan keseluruhan organisasi. 

b. Mutu 

Adalah kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh 

organisasi. 

c. Efisien 

Adalah rasio keluaran dibandingkan masukan. Ukuran efisiensi 

termasuk tingkat pendapatan dari capital dan asset, unit biaya, bahan 

buangan, dan pemborosan, waktu berhenti, tingkat hunian. Ukuran 

efisiensi harus dinyatakan dalam rasio. 

d. Fleksibilitas 

  Tiga aspek fleksibilitas yang mempengaruhi efektivitas organisasi 

yaitu : 

• Kemampuan dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal 

(pelanggan, pesaing, peraturan pemerintah). 

• Individu dan kelompok dalam organisasi harus menjawab 

individu atau kelompok lain dalam organisasi yang sama. 

• Organisasi harus dapat mengadaptasi praktek perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kebijakan 

untuk menjawab perubahan yang ada. 

e. Kepuasan 

Adalah kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau 

pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu mereka 

mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi 

pekerjaaan dan organisasi tempat mereka bekerja. 

 

 

 



 
 

2. Kriteria efektivitas jangka menengah 

a. Persaingan 

Persaingan menggambarkan posisi perubahan di dalam 

industri.kemampuan bersaing menunjukkan kemampuan organisasi 

untuk tetap menjawab pemain yang diperhitungkan di pasar. 

b. Pengembangan  

Pengembangan menjamin efektivitas organisasi melalui investasi 

sumber daya guna memenuhi permintaan lingkungan pada masa 

mendatang. Pengembangan merupakan energi yang membangun 

kapasitas guna menjawab perusahaan.  

3. Kriteria efektivitas jangka panjang 

Organisasi dapat meningkatkan efektivitas jangka panjang dengan 

mengembangkan alternatif rencana dan dengan menyeleksi rencana yang 

tepat sesuai dengan perubahan lingkungan.” 

Dengan kata lain, organisasi akan terus menjaga kelangsungan hidupnya 

sampai pada satu titik dimana mereka kemungkinan tidak bisa bertahan lagi dan 

mengambil tindakan untuk menghadapi kemungkinan tersebut. 

 

2.9.3 Masalah-Masalah Umum Dalam Pengukuran Efektivitas 

Menurut Steers (1995;64), masalah-masalah yang sering terjadi dalam 

pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut : 

1. “Masalah kesalahan susunan efektivitas. 

2. Kriteria efektivitas relatif tidak stabil setelah digunakan beberapa tahun. 

3. Masalah perspektif waktu. 

4. Penggunaan kriteria ganda menimbulkan masalah bilamana kriteria tersebut 

bertentangan satu sama lain. 

5. Pengukuran efektivitas organisasi sulit karena konsep yang diteliti rumit dan 

luas. 

6. kriteria efektivitas tidak dapat digunakan secara umum untuk seluruh 

organisasi. 

7. masalah relevansi teoritis. 



8. model efektivitas hanya menganggap tingkat makro saja, membahas gejala 

keseluruhan organisasi dalam hubungannya dengan efektivitas, tetapi 

mengabaikan hubungan kriteria antara individu dengan persoalan yang lebih 

besar, yaitu keberhasilan organisasi.” 

 

2.9.4 Faktor-Faktor Pengaruh Utama Dalam Efektivitas 

 Faktor-faktor pengaruh utama yang mempengaruhi efektivitas organisasi 

menurut Steers (1985;209), adalah sebagai berikut : 

1. “Ciri Organisasi 

Struktur dan teknologi mempengaruhi aktivitas, peningkatan produktivitas 

dan efisiensi, seringkali merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi, 

fungsi organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formulasi. 

Teknologi juga dapat berakibat peningkatan efektivitas yang dapat dicapai 

bila struktur sumber daya organisasi dibuat sedemikian rupa sehingga paling 

cocok untuk menangani teknologi yang dipakai. 

2. Ciri Lingkungan 

Disamping ciri organisasi, lingkungan luar dan dalam juga berpengaruh 

terhadap efektivitas organisasi. Keberhasilan hubungan organisasi lingkungan 

tergantung tiga faktor, yaitu keterdugaan keadaan lingkungan organisasi, 

ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalitas 

organisasi. Kegiatan faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi 

terhadap perubahan lingkungan. 

3. Ciri Pekerja 

Para anggota merupakan faktor pengaruh yang paling penting, karena 

perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau 

merintangi pencapaian tujuan organisasi. 

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen 

Terdapat beberapa mekanisme khusus para manajer untuk meningkatkan 

tujuan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penerapan tujuan 

strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, 



 
 

menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan 

pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi.” 

 

2.10 Audit Operasional Atas Proses Produksi 

Audit dalam proses produksi merupakan audit yang dilakukan terhadap 

semua pelaksanaan kegiatan proses produksi. Dengan adanya audit operasional 

diharapkan proses produksi akan berjalan secara tepat guna dan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

Menurut Siagian (1997;232), terdapat berbagai segi operasi proses 

produksi yang perlu dijadikan sasaran audit, yaitu informasi mengenai hal-hal 

sebagai berikut : 

1. “Biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap jenis produk 

perusahaan. Hal ini berkaitan dengan efisiensi kerja di bidang manufaktur. 

2. Kegiatan produksi yang berkaitan dengan perkiraan penjualan. Diperlukan 

agar rencana dan jadwal produksi dapat disusun sedemikian rupa sehingga 

permintaan konsumen dapat terpenuhi. 

3. Sistem pelaporan yang berlaku. Sistem pelaporan ini perlu diketahui untuk 

melihat apakah laporan lengkap, tepat waktu, sistematis dan dapat dipercaya.   

4. Kemampuan bidang produksi menyusun jadwal yang rinci dan tepat. untuk 

mengetahui apakah penyebarluasan serta rencana dan jadwal tersebut ditaati. 

5. Pemasok, yaitu melalui masukan tentang kemampuan memasok bahan dan 

suku cadang sehingga kelancaran produksi dapat terjamin. 

6. Perkembangan keadaan standar yang ditetapkan oleh bidang rekayasa 

industrial harus diungkapkan dalam audit. 

7. Mesin produksi, yaitu keterkaitan antara rencana produksi penggunaan mesin 

produksi dan tenaga kerja yang mengoperasikannya. 

8. Pengawasan proses produksi yang dilakukan dengan cepat dan akurat untuk 

menyusun jadwal pengeluaran barang dan bahan dari gudang ke bagian 

produksi. 



9. Perubahan internal dan eksternal yang terjadi agar manager produksi dapat 

mengambil langkah penyesuaian dalam produksinya. Audit harus 

mengungkapkan apakah prosedur komunikasi dapat ditempuh atau tidak. 

10. Langkah-langkah yang tidak diambil oleh manajemen melalui turunnya   

efisiensi kerja perusahaan baik efisiensi menggunakan mesin dan sumber 

daya manusia.” 

 

2.11 Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Proses 

Produksi 

 Bagi suatu perusahaan industri, proses produksi merupakan aktivitas 

utama. Karena proses produksi sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat 

keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan, oleh karena itu perusahaan 

dituntut untuk terus meningkatkan keefektivitasan proses produksinya guna 

mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. 

 Pada saat perusahaan sudah berkembang biasanya pimpinan tidak dapat 

mengawasi secara langsung seluruh aktivitas yang ada di perusahaan. Seiring 

dengan berkembangnya perusahaan menuntut pimpinan mendelegasikan 

wewenang dan tugasnya. Salah satu wewenang dan tugas yang didelegasikan itu 

adalah fungsi audit. Tugas audit ini didelegasikan kepada auditor internal. 

Fungsi auditor internal dalam kaitannya dengan audit operasional adalah 

untuk mengevaluasi kinerja, menentukan dan mendeteksi kelemahan-kelemahan 

yang ada dalam proses produksi yang dapat menimbulkan ketidakefektifan dan 

juga dalam pencapaian tujuan perusahaan serta mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang berpotensial menjadi masalah di masa yang akan datang. 

Sehingga pelaksanaan audit operasional dalam suatu perusahaan haruslah 

diarahkan sebisa mungkin pada pencapaian tujuan dan sasaran dari audit 

operasional itu sendiri. Tujuan dan sasaran yang diharapkan tersebut adalah agar 

kegiatan operasional yang dijalankan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat bekerja secara produktif, 

ekonomis, efektif dan efisien. 



 
 

Efektivitas audit operasional pada fungsi operasional sangat ditentukan 

dari keberhasilan pencapaian sasaran yang diharapkan dari audit operasional 

tersebut. Untuk mencapai hal tersebut semua kegiatan operasional dalam 

perusahaan haruslah diarahkan pada standar-standar yang berupa prosedur dan 

rencana yang telah disusun sebelumnya.  

Audit operasional atas proses produksi dilakukan untuk membantu 

manajemen dalam mendeteksi ketidakefektifan dalam kegiatan produksi. Setelah 

audit operasional atas proses produksi selesai dilakukan, auditor akan memberikan 

saran dan rekomendasi kepada manajemen terutama kepada manajer produksi. 

Temuan, saran dan rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan dalam hal efektivitas. 

Dalam bidang operasional, sasaran yang diharapkan adalah tepat jumlah, 

tepat mutu, tepat hasil produksi dan operasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 

audit operasional diharapkan dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada 

dalam operasi perusahaan dan segera memperbaikinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


