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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit 

Dalam kegiatan audit terdapat proses pembandingan antara kondisi dan 

kriteria. Kondisi adalah kenyataan yang ada atau keadaan sebenarnya yang 

melekat  pada objek yang diaudit, sedangkan kriteria adalah bahan pembanding, 

tolak ukur, atau hal-hal  yang seharusnya dikerjakan atau pun juga hal-hal yang 

seharusnya melekat pada objek yang diaudit. 

Dengan kriteria, auditor dapat menetapkan apakah suatu kondisi 

menyimpang atau apabila tidak sesuai maka kondisi itu dapat dikatakan 

menyimpang Tetapi, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan maka kondisi tersebut dikatakan menyimpang. 

Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dari 

suatu kegiatan sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara 

kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada. 

  

2.1.1 Pengertian Audit 

Audit atau yang biasa dikenal dengan Auditing mempunyai banyak 

definisi. Pengertian Audit menurut Arens, et al (2006:4) adalah:  

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and established criteria. Auditing should be done 
by a competent independent person.” 
 
Mulyadi (2002:9-10) menjabarkan definisi audit tersebut sebagai berikut:  

“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.” 
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Adapun pengertian Audit menurut Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) yang diterbitkan oleh Salemba Empat (2001:SA.150) adalah : 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih, yang memiliki 
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib 
menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

 
Dari ketiga definisi terdahulu dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa 

karakteristik audit yaitu: 

1. Audit adalah proses akumulasi dan evaluasi bukti dan informasi mengenai 

suatu kejadian. 

2. Dalam audit, dilakukan suatu penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara 

informasi yang diterima dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

3. Audit dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten agar penilaian 

dilakukan secara objektif. 

4. Adanya pelaporan audit kepada pihak yang berkepentingan pada akhir audit. 

Laporan audit memberikan informasi mengenai tingkat kesesuaian antara 

informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

 

2.1.2 Jenis-jenis Audit 

Ada tiga jenis audit yang dikemukakan oleh Arens, et al (2006: 14) yaitu: 

1. Operasional Audits 

2. Complience Audits 

3. Financial Statements Audits 

 

Operasional Audits (Audit Operasional) adalah suatu penelaahan terhadap 

suatu prosedur dan metode operasi suatu organisasi, untuk menilai efektivitas dan 

efisiensi kegiatan perusahaan. Ruang lingkup penugasan dalam audit operasional 

lebih luas daripada audit laporan keuangan, karena tekanan audit operasional tidak 

hanya berkisar pada masalah keuangan, tetapi juga mencakup masalah di luar 

keuangan. Pada akhir suatu audit operasional, auditor diharapkan dapat 
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memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak manajemen perusahaan dalam 

hal ini manajemen rumah sakit, untuk memperbaiki jalannya operasional rumah 

sakit. 

Complience Audits (Audit Ketaatan) merupakan audit atas ketaatan 

terhadap suatu kontrak, peraturan, maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh 

pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau pimpinan rumah sakit. Hasil audit 

ini, biasanya dilaporkan pada pimpinan rumah sakit, untuk keperluan intern rumah 

sakit. 

Financial Statement Audits (Audit Laporan Keuangan) adalah audit yang 

dilakukan atas laporan keuangan dan prosedur akuntansi suatu organisasi atau 

perusahaan, yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian 

laporan keuangan dengan kriteria yang berlaku. Hasil dari audit ini berupa laporan 

audit yang berisi opini auditor mengenai kewajaran dari laporan keuangan, yang 

biasanya terdiri dari neraca laporan laba rugu, laporan posisi keuangan dan catatan 

atas laporan keuangan. 

 

2.2 Audit Operasional 

2.2.1 Pengertian Audit Operasional 

Audit operasional mulai dikenal di Indonesia pada dasawarsa tujuh 

puluhan terutama oleh lembaga audit pemerintah seperti halnya Direktorat Jendral 

Pengawasan Keuangan Negara (sekarang Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan) dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. 

Arens, et al (2006:14) mendefinisikan audit operasional sebagai berikut: 

“An Operasional audit is a review of any part of an organizations 
operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency 
and effectiveness. At the completion of an operational audit, management 
normally exspects recommandations for improving operation.” 
 
Sedangkan Rob Reider (2002:25) mengemukakan audit operasional 

sebagai berikut: 

“...It could be said that operational review 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 desires.” 
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Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di muka dapat 

disimpulkan bahwa audit operasional adalah: 

1. Merupakan prosedur penelaahan yang sistematis atas aktivitas, metode dan 

prosedur pengelolaan organisasi. 

2. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari aktivitas, metode dan prosedur 

pengelolaan yang dijalankan organisasi. 

3. Melaporkan hasil evaluasi kepada pihak yang berwenang dan memberikan 

rekomendasi yang berguna bagi peningkatan dan perbaikan kepada pihak 

manajemen.  

 

2.2.2 Tujuan Audit Operasional 

Tujuan audit operasional menurut Nugroho Widjayanto (1985:11) adalah 

bukan untuk mencari kesalahan dan menemukan kecurangan, tetapi bertujuan 

untuk memeriksa kehematan, efisiensi dan efektivitas kegiatan dan juga menilai 

apakah cara-cara pengelolaan yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut sudah 

berjalan dengan baik. Sedangkan tujuan audit operasional yang dinyatakan oleh 

Rob Reider (2002:30) adalah: 

1. Assess Performance (Penilaian Kinerja) 

Tujuan dari audit operasional adalah menilai kinerja suatu organisasi. 

Penilaian kinerja ini, dapat dilakukan dengan membandingkan aktivitas yang 

dijalankan organisasi dengan: 

a) Tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen atau pihak yang ditugaskan 

oleh manajemen, misalnya kebijakan organisasi, standar, tujuan dan 

sasaran organisasi. 

b) Pembandingan dengan fungsi lain yang sama dalam organisasi 

c) Pembandingan dengan organisasi lain 

2. Identify Opportunities for Improvement (Mengidentifikasi Peluang Perbaikan) 

Peningkatan kehematan, efisiensi dan efiktivitas dalam aktivitas organisasi, 

merupakan kategori umum yang digunakan dalam menilai apakah organisasi 

telah berjalan dengan baik atau belum. Dengan audit operasional, auditor akan 

mengidentifikasi dan menganalisis setiap kesempatan yang ada sebagai upaya 
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melakukan peningkatan kinerja organisasi dengan berbagai cara, misalnya 

melakukan wawancara dengan pihak manajemen; melakukan observasi 

langsung ke lapangan; menelaah laporan periode yang lalu; mempelajari 

transaksi-transaksi yang terjadi; membuat perbandingan dengan mempelajari 

transaksi-transaksi yang terjadi; membuat perbandingan dengan standar 

industri dan menggunakan penilaian berdasarkan pengalaman auditor.  

3. Develop Recommendations for Improvement or Further Action 

(Mengembangkan Rekomendasi untuk Perbaikan atau Tindakan Lebih Lanjut) 

Bentuk dan cara penyampaian suatu rekomendasi dalam audit operasional 

biasanya akan berbeda-beda. Dalam kasus tertentu, seorang auditor akan 

memberikan rekomendasi yang sangat spesifik untuk perbaikan organisasi, 

dan pada kasus lain mungkin akan menyadarkan bahwa dalam audit 

dibutuhkan study lebih lanjut, di luar ruang lingkup penilaian yang telah 

ditetapkan, dan auditor akan mengemukakan alasan-alasan mengapa study 

lebih lanjut diperlukan pada suatu bagian tertentu. 

 

2.2.3 Manfaat Audit Operasional 

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya audit operasional menurut Rob 

Reider (2002: 34-38) antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Identifying problem area, related causes, and alternatives for improvement 

(mengidentifikasi area permasalahan, penyebab masalah dan alternatif 

perbaikannya) 

2. Locating opportunities for eleminating waste and inefficieny-that is, cost 

reduction (menemukan peluang untuk menghilangkan pemborosan dan 

ketidakefisiensienan yaitu pengurangan biaya) 

3. Locating opportunities to increase revenues, that is, income improvement 

(menemukan peluang untuk meningkatkan pendapatan yaitu perbaikan 

pendapatan) 

4. Identifying undefined organizational goals, objectives, policies, and 

procedures (mengidentifikasi sasaran, tujuan, kebijakan, dan prosedur 

organisasi yang belum jelas atau belum terdefinisi) 
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5. Identifying criteria for measuring the achievement of organizational goals 

(mengidentifikasi kriteria untuk mengukur pencapaian sasaran organisasi) 

6. Recommending improvement in policies, procedures, and organizational 

structure (merekomendasikan perbaikan dalam hal kebijakan, prosedur dan 

struktur organisasi) 

7. Prividing checks on performance by individual and by organizational units 

(mengadakan pemeriksaan kinerja individu dan unit organisasi) 

8. Reviewing complience with legal requirements and organizational goals, 

objectives, policies, and procedures (memeriksa ketaatan terhadap kewajiban 

dan sasaran, tujuan, kebijakan serta prosedur organisasi) 

9. Testing for existence of unauthorized, fraudulent, or otherwise irregular acts 

(pengujian terhadap adanya tindakan kecurangan atau ketidakberesan) 

10. Assessing management information and control system (menilai informasi 

manajemen dan sistem pengendalian) 

11. Identifying possible trouble spots in future operations (mengidentifikasi 

kemungkinan masalah yang timbul pada operasi yang akan datang) 

12. Prividing an additional channel of communication between operating levels 

and top management (menyediakan jalur informasi tambahan antara 

manajemen tingkat atas dan tingkat operasi) 

13. Prividing an independent, objective evaluation of operations (menyediakan 

secara independen, evaluasi tujuan dari operasi) 

 

2.2.4 Jenis-jenis Audit Operasional 

Arens et al (2006: 778-779) mengemukakan tiga jenis audit operasional, 

yaitu: 

1. Functional Audits (Audit Fungsional) 

Yaitu audit yang dilakukan terhadap satu atau lebih fungsi yang ada dalam 

organisasi. Pengertian fungsi ini sendiri adalah penggolongan aktivitas bisnis, 

seperti fungsi penjualan, fungsi pembelian, fungsi persediaan, fungsi produksi, 

dan lain sebagainya. Keuntungan dari audit operasional adalah, seorang 

auditor dapat mengembangkan keahliannya di bidang tertentu. Kesulitan yang 
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mungkin timbul dari audit ini adalah kegagalan mengevaluasi fungsi-fungsi 

yang saling berhubungan. 

2. Organizational Audits (Audit Organisasional) 

Audit operasional berhubungan dengan seluruh unit organisasi yang ada dalam 

rumah sakit (perusahaan). Penekanan yang ada dalam audit operasional adalah 

untuk menilai efektivitas dan efisiensi hubungan antara fungsi-fungsi yang 

ada. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasi aktivitas 

yang ada, sangat penting dalam audit ini. 

3. Special Asigments (Penugasan Khusus) 

Audit ini dilakukan atas permintaan pihak manajemen. Contoh audit ini adalah 

penentuan penyebab tidak efektifnya sistem pengelolaan data pasien, audit 

kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam suatu divisi, dan pembuatan 

rekomendasi untuk mengurangi biaya operasi. 

 

2.2.5 Ruang Lingkup Audit Operasional 

Audit operasional memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya 

terbatas pada masalah akuntansi, catatan, dan dokumen saja, tetapi mencakup 

tinjauan atas tujuan rumah sakit, lingkungan operasi rumah sakit (perusahaan), 

kebijakan-kebijakan operasinya, personalia dan kadang kala mencakup fasilitas 

fisik. Dalam hal ini audit operasional menggunakan berbagai macam sarana dan 

alat ukur untuk mendapat informasi yang pada akhirnya digunakan untuk 

memenuhi tujuan audit. 

Menurut Rob Reider (2002:20) titik berat audit operasional terletak pada 

hal-hal berikut ini: 

1. Efisiensi, ukuran penggunaan sumber daya yang dimiliki rumah sakit 

(perusahaan) yang dihubungkan dengan usaha rumah sakit mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

2. Efektivitas, merupakan ukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Ekonomis, menghindari pemborosan dan biaya yang berlebihan. 
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2.2.6 Kriteria Audit Operasional 

Menentukan kriteria untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, 

merupakan sesuatu yang sulit dalam audit operasional. Beberapa sumber yang 

dapat digunakan dalam menyusun kriteria menurut  Arens, et al (2006: 781-782), 

yaitu: 

1. Historical Performance (Kinerja Historis) 

Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan pada hasil prestasi kerja periode 

sebelumnya, untuk perbandingan apakah sesuatu menjadi lebih baik atau lebih 

buruk. Keuntungan dari kriteria ini adalah mudah dalam pelaksanaannya, 

namun kurang dapat mencerminkan secara tepat keadaan rumah sakt 

(perusahaan) sesungguhnya. 

2. Benchmarking (Kinerja yang dapat Diperbandingkan) 

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh organisasi lain 

yang sejenis atau dari dalam organisasi sendiri. Walaupun penilaian yang 

dilakukan menggunakan kriteria ini lebih baik dibandingkan dengan 

Historical Performance, tapi hasil penelitian menggunakan kriteria ini belum 

tentu memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasi. Hal ini 

disebabkan karena kemungkinan terdapat perbedaan situasi dan kondisi yang 

dihadapi oleh tiap organisasi.  

3. Engineered Standard (Standar Rekayasa) 

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan standar tehnik, seperti time and motion 

study. Mengembangkan kriteria ini membutuhkan waktu yang sangat lama 

dan biaya yang besar, meskipun dapat sangat efektif dalam memecahkan 

masalah utama operasional. 

4. Discussion and Agreement (Diskusi dan Kesepakatan) 

Dalam mencari kriteria yang objektif, sangat sulit dan membutuhkan biaya 

yang sangat besar, sehingga kriteria dikembangkan melalui diskusi dan 

kesepakatan. Pihak yang harus terlibat dalam proses ini adalah manajemen 

dari rumah sakit (perusahaan) yang diperiksa, auditor, dan pihak yang akan 

menerima laporan audit operasional. 
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2.2.7 Tahap-tahap Audit Operasional 

Tahap audit operasional menurut  Rob Reider (2002:39) adalah : 

1. Planning (Perencanaan) 

2. Work Programs (Program Kerja) 

3. Field Work (Kerja Lapangan) 

4. Development of Findings and Recommendations (Pengembangan Temuan dan 

Rekomendasi) 

5. Reporting Phase (Pelaporan) 

 

2.2.7.1 Planning (Perencanaan) 

Pada tahap ini, auditor harus memperoleh informasi yang bersifat umum 

mengenai aktivitas rumah sakit (perusahaan), sifat umum dari aktivitas tersebut 

dan informasi umum lainnya untuk membantu rencana awal dari audit. Hal 

pertama dalam audit operasional adalah mengenai keputusan manajemen dalam 

menentukan area mana yang akan diaudit. Berdasarkan keputusan tersebut, 

auditor merumuskan tahap perencanaan dari audit operasional. Tujuan utama dari 

tahap perencanaan ini adalah: 

a. Mengumpulkan informasi mengenai wilayah operasional. 

b. Mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam wilayah operasional. 

c. Memulai membuat dasar untuk program kerja audit operasional. 

 

Pada akhir tahap perencanaan, auditor harus memiliki pengetahuan 

memadai mengenai tujuan dan pengendalian wilayah yang diaudit. Auditor harus 

sudah mengenal dekat perusahaan dalam hal ini rumah sakit yaitu tujuannya, 

masalahnya, tata ruang secara fisik dan mengetahui berbagai tanggung jawab yang 

telah diberikan. Beberapa informasi yang harus diperoleh: 

a. Hukum dan peraturan yang telah diterapkan pada aktivitas yang sedang 

diaudit. 

b. Material dalam organisasi. 

c. Informasi keuangan. 

d. Prosedur dan metode operasi. 
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e. Laporan dan informasi manajemen. 

f. Area permasalahan. 

 

2.2.7.2 Work Programs (Program Kerja) 

Dalam tahap ini auditor mempersiapkan program kerja audit operasional 

untuk audit pendahuluan dari beberapa aktivitas yang telah ditentukan pada tahap 

perencanaan. Manfaat dari program kerja audit operasional adalah: 

a. Rencana kerja sistematis yang akan dilakukan dalam audit operasional yang 

dapat dikomunikasikan pada semua staf audit operasional. 

b. Sebagai dasar yang sistematis dalam menugaskan anggota staf auditor yang 

sesuai dengan kemampuannya atau spesialisasinya. 

c. Alat yang dapat digunakan pengawas audit operasional dan auditor lainnya 

dalam membandingkan kinerja rencana atau standar audit. 

d. Sebagai alat bantu dalam melatih anggota staf audit yang kurang 

berpengalaman dan memperkenalkan kepada mereka mengenai ruang lingkup, 

tujuan, dan tahapan kerja dari audit operasional. 

e. Sebagai dasar untuk catatan ringkas (summary record) dari pekerjaan yang 

sebenarnya dalam audit operasional. 

f. Alat bantu dalam memperkenalkan lebih jauh kelompok audit dengan sifat 

kerja audit saat ini. 

 

Dalam membuat program kerja audit operasional, tim audit harus selalu 

mengingat empat langkah prosedur audit berikut: 

a. Mengidentifikasi area operasional yang kritis dan yang berhubungan dengan 

pengendalian serta area risiko. 

b. Pengembangan pertanyaan kunci dan langkah kerja yang diperlukan untuk 

memberikan jawaban atas risiko dan pertanyaan kunci. 

c. Mengidentifikasi langkah-langkah kerja yang diperlukan untuk memberikan 

jawaban atas risiko dan pertanyaan kunci. 

d. Pengembangan rencana kerja audit untuk setiap wilayah yang akan diaudit 

mencakup penugasan personil, jadwal waktu dan audit anggaran. 
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2.2.7.3 Field Work (Kerja Lapangan) 

Pada tahap ini, auditor menganalisis operasi untuk menentukan efektivitas 

manajemen dan yang berhubungan dengan pengendalian. Maksud dari tahap ini 

adalah untuk menentukan apakah suatu kondisi membutuhkan perbaikan, apakah 

itu signifikan dan apa yang akan dilakukan. Berdasarkan pada area kritis yang 

diidentifikasi dalam tahap perencanaan dan langkah kerja yang telah dirancang 

dalam tahap kerja lapangan yaitu: 

a. Apakah kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan audit telah 

dijalankan atau diikuti, yaitu dalam ketaatan terhadap otoritas dasar, anggaran 

dasar dan maksud legislatif. 

b. Apakah prosedur sistem operasi dan pengendalian manajemen berjalan efektif 

dalam kegiatan. 

 

2.2.7.4 Development of Finding and Recommendation (Pengembangan 

Temuan dan Rekomendasi) 

Berdasarkan pada area signifikan yang telah didentifikasi selama tahap 

kerja lapangan, temuan-temuan yang spesifik dikembangkan menurut atribut 

berikut: 

1) Condition (Kondisi) 

Dalam menentukan kondisi saat ini dari temuan audit operasional, auditor 

dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

a. What was find? 

b. What was observe observed? 

c. What is defetive, deficient, or in error? 

d. Is the condition isolated or widespread? 

2) Criteria (Kriteria) 

Dalam menganalisis kondisi saat ini, auditor operasional harus mengetahui 

kondisi seperti apakah yang diharapkan untuk mempertemukan sasaran dan 

tujuan organisasi. Dalam menentukan kriteria yang pantas untuk kondisi yang 

spesifik, auditor harus melihat pada beberapa area seperti hukum yang 

relevan; kontrak saat ini; kebijaksanaan; sistem dan prosedur; peraturan 
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internal dan eksternal; tanggung jawab dan wewenang; standar; jadwal; 

rencana dan anggaran; serta prinsip manajemen dan adminitrasi yang baik. 

Dalam menentukan kriteria yang tepat untuk temuan yang spesifik, auditor 

dapat menjawab pertanyaan berikut sehubungan dengan kondisi tersebut: 

a. What should it be? 

b. What do you measure against? 

c. What is the standard procedure or practice? 

d. Is it a formal procedure or an informal practice? 

3) Cause (Penyebab) 

Temuan audit operasional belum lengkap sampai auditor telah 

mengidentifikasi secara lengkap penyebab atau alasan terjadinya 

penyimpangan dari kriteria. Untuk menganalisis penyebab, auditor operasional 

dapat menjawab pertanyaan berikut ini: 

a. Why did it happen? 

b. What are the reason for the operational deficiency? 

c. Why have operations become inefficient or uneconomical? 

4) Effect (Efek atau Akibat) 

Salah satu sasaran utama dalam menjalankan audit operasional adalah untuk 

meyakinkan manajemen untuk mengambil tindakan positif memperbaiki 

temuan audit yang berupa kesalahan operasional yang telah diidentifikasikan 

oleh tim audit. Untuk membantu manajemen menentukan seserius apakah 

kondisi tersebut mempengaruhi operasi, auditor harus mengukur luas akibat 

yang mungkin terjadi. Ekonomi, efisiensi dan efektivitas adalah alat yang 

tepat untuk mengukur akibat atau efek. Dalam menentukan akibat atau efek 

audit operasional, auditor dapat menjawab pertanyaan berikut ini: 

a. So what? 

b. What is the effect of your finding? 

c. What is the end result of the condition? 

5) Reccomendations (Rekomendasi) 

Kesuksesan penyelesaian dari temuan audit operasional adalah pembuatan 

rekomendasi berupa tindakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk 
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memperbaiki kondisi yang tidak diinginkan. Rekomendasi sebaiknya secara 

logika berhubungan dengan penjelasan mengapa kondisi ini bisa terjadi, 

penyebab utama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terulangnya 

kondisi yang sama. Dalam membuat rekomendasi, auditor dapat menjawab 

pertanyaan berikut: 

a. What could be recommended to correct the situation? 

b. Is this recommendation based on a logical connection to the present 

condition, criteria, and causes? 

c. Is the recommendation practical and reasonable for implementation? 

 

2.2.7.5 Reporting Phase (Pelaporan) 

Pada tahap ini, auditor operasional menyampaikan hasil dari pekerjaannya 

pada pihak manajemen, yaitu apa yang telah dilakukan auditor operasional selama 

audit dan apa hasil yang diperoleh dari pelaksanaan audit tersebut. Tujuan dasar 

dari laporan audit operasional ini adalah: 

a. Menyediakan informasi yang bermanfaat dan tepat waktu mengenai 

kekurangan atau kelemahan dalam kegiatan operasional yang signifikan dan 

kegiatan lainnya. 

b. Merekomendasikan perbaikan. 

 

Laporan audit ini merupakan kesempatan bagi auditor operasional untuk 

mendapatkan perhatian dari pihak manajemen, kesempatan untuk menunjukkan 

kepada pihak manajemen manfaat dari audit operasional dan menunjukkan apa 

yang dapat diperoleh dari audit operasional.  

 

2.2.8 Komunikasi Hasil Pembahasan (Laporan Audit) 

Hasil dari suatu audit operasional wajib dilaporkan oleh auditor kepada 

pihak manajemen rumah sakit (perusahaan) atau kepada pihak lain yang 

memberikan penugasan. Laporan audit tersebut berisi hal-hal yang telah dilakukan 

selama audit operasional dan temuan-temuan audit serta rekomendasi 

perbaikannya, sehingga dari laporan tersebut, pihak manajemen dapat 
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mempertimbangkan dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Ada beberapa jenis laporan audit yang dapat disajikan oleh auditor yaitu: 

1. Interim Reporting (Laporan Sementara) 

Laporan sementara ini dapat berupa lisan atau tertulis dan dapat secara formal 

atau informal. Tim audit dapat menggunakan laporan bentuk standar atau 

hanya bentuk bebas, tanpa menyertakan tanggapan dan komentar dari 

manajemen. Hal ini memberikan kesempatan pada pihak manajemen untuk 

menanggapi temuan audit dan rekomendasi secara cepat dan mengambil 

tindakan yang diperlukan. Dalam kasus lain, pendekatan ini memberikan 

kesempatan pihak manajemen untuk mengambil tindakan jika diperlukan, 

selama menunggu laporan audit formal diterbitkan. 

2. Oral Reporting (Laporan Lisan) 

Laporan lisan harus diberikan pada pihak manajemen secara periodik, yang 

ditentukan berdasarkan lamanya waktu audit dan bila ada sesuatu hal yang 

signifikan yang perlu dilaporkan. Laporan lisan biasanya kurang formal 

dibandingkan laporan tertulis dan memakai penjelasan visual seperti foto, 

slide, peta dan grafik. Laporan lisan memerlukan komunikasi lisan dan 

kemampuan presentasi bagi seluruh anggota audit, karena dalam penyampaian 

laporan lisan terjadi kontak langsung antara auditor dan pihak manajemen. 

3. Written Report (Laporan Lisan) 

Suatu tim  audit biasanya tidak akan menutup proses audit operasional hanya 

dengan presentasi lisan secara pribadi, tetapi normalnya auditor akan 

menerbitkan laporan audit tertulis yang lebih formal. Penulis laporan audit 

harus selalu mengingat calon penerima laporan dan pembaca lainnya. Oleh 

karena itu, laporan audit sebaiknya ditampilkan secara sederhana yaitu dengan 

penggunaan kata-kata yang tidak asing, contoh yang spesifik dan tampilan 

visual seperti grafikdan flowchart untuk mempermudah pembaca dalam 

memahaminya. Dalam penyajian temuan sebaiknya auditor menyajikan secara 

langsung dan spesifik dan menekankan pada akibat yang dapat timbul saat ini 

serta manfaat masa depan diperoleh dari pelaksanaan rekomendasi. 
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Pada umumnya suatu laporan audit operasional akan meliputi unsur-unsur: 

1. Tujuan dan ruang lingkup penugasan 

2. Prosedur-prosedur yang digunakan oleh auditor 

3. Temuan-temuan khusus 

4. Rekomendasi-rekomendasi jika diperlukan 

 

2.2.9 Keterbatasan Audit Operasional 

Meskipun audit operasional telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik, 

tetapi audit operasional tetap memiliki keterbatasan, sehingga tidak semua 

permasalahan dapat diselesaikan dengan audit operasional. Keterbatasan yang 

dimiliki audit operasional diantaranya yaitu: 

1. Waktu pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan audit merupakan faktor yang amat membatasi, karena 

auditor harus memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Karena itu audit operasional perlu 

dilakukan secara teratur yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

permasalahan yang penting tidak diabaikan dan tidak menjadi kronis dalam 

rumah sakit (perusahaan). 

2. Keahlian yang diperlukan 

Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan oleh para auditor operasional, 

karena tidak mungkin seorang auditor untuk mengetahui dan menguasai 

berbagai disiplin bisnis. Auditor operasional hanya lebih ahli dalam bidang 

audit daripada dalam bisnis nasabahnya. 

3. Biaya Audit 

Biaya audit harus lebih kecil dari jumlah uang yang berhasil dihemat. Oleh 

karena itu, auditor selalu mencoba untuk menghemat uang nasabahnya. Ini 

berarti auditor harus mengabaikan situasi permasalahan yang lebih kecil yang 

mungkin dapat memakan biaya jika diselidiki lebih lanjut. 
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2.2.10 Kualifikasi Auditor Operasional 

1. Independensi 

Independesi memungkinkan auditor internal untuk dapat melakukan pekerjaan 

secara bebas dan objektif, juga memungkinkan internal auditor membuat 

pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang. 

Independensi menurut The Institute of Internal Auditor (SIA) yang dikutip 

oleh Boynton et al (2001:983) adalah sebagai berikut: 

“Independence, internal auditors should be independent of the 
activities they audit: 
a) Organization’s status. The organizations status of internal auditing 

departement should be sufficient to permit the accomplishment of 
it’s audit responsibilities. 

b) Objectively. Internal auditor should be objective inperforming 
audits.” 

 

Menurut Spencer Pickett (2000:73) penilaian independensi audit adalah 

sebagai berikut seperti dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini: 

Tabel 2.1 
Assesing Audit Independensi 

 
 
 
 
 
 

Top reporting 
Line 

Qualified staff Risk assessment Audit manual 

High audit status 
Training and 
development 

Completed plans 
MIS, DSS, EVC, 
EIS 

Access to top 
management 

Performance 
targets 

Executive 
Management 
response is 
required 

An audit 
committee 

Code of ethics 
Supports for plans, 
resultant reports 
and follow up 

Quality  

 
2. Kompetensi 

Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9) menyatakan bahwa: 

“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan 

kecermatan profesional” 

 

Audit Independence 

Structures Staffing Strategy Systems 
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a. Keahlian 

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

b. Kecermatan Profesional 

Auditor internal menerapkan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh 

seorang auditor internal yang independen dan kompeten, dengan 

mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan 

materialitas yang dicakup dalam penugasan, kecukupan dan efektivitas 

manajemen resiko, pengendalian dan proses governance, biaya dan 

manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan, penggunaan tehnik-

tehnik audit berbantuan komputer dan tehnik-tehnik analisisnya. 

3. Program Audit 

Program Audit merupakan penjelasan secara terperinci yang berisi daftar dari 

proses audit. Program Audit merupakan rencana yang sistematis untuk 

melakukan audit serta informasi yang tersedia tentang objek audit. Menurut 

Arens et al (2006: 779) pengertian Program Audit adalah: 

“The detailed instruction for the entire colection of evidence for an 
audit organization or an entire audit.” 
 

Setiap Program Audit pada umumnya mengandung dua bagian pokok yaitu: 

• Pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai dan cara pendekatan audit 

yang dipilih. 

• Langkah-langkah kerja atau prosedur audit meliputi persiapan audit, audit 

pendahuluan dan audit lanjutan. 

 

2.2.11 Perbedaan Antara Audit Operasional dengan Audit Atas Laporan 

Keuangan 

Menurut Rob Reider (2002:29) perbedaan audit operasional dengan audit 

atas laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di halaman berikutnya: 
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Tabel 2.2 
Financial Audit Versus Operational Review 

 
Characteristics Financial Audit Operational Review 

1. Purpose 1. Express opinionon financial  1. Analyse and improve 
methods and performance 

2. Scope 2. Fiscal Financial records 2. Business operation 
3. Skills 3. Accounting 3. Inter disciplinary 
4. Time orientation 4. To the past 4. To the future 
5. Precision 5. Absolute 5. Relative 
6. Audience 6. Stockholders, public 6. Internal management 
7. Nececcessity 7. Legally required 7. At option on mangement 
8. Standards 8. GAAP, GAAS 8. Economy, efficiency, 

effectiveness 
9. Opinion 9. Required 9. Not required 
10. Audit results 10. Opinion, financial 

statements 
10. Recommendation to 

management 
11. Focus 11. Financial statement 

presented fairly 
11. Operational positive 

improvement 
12. View point 12. Financial 12. Management 
13. Success 13. Unqualified opinion 13. Management adaption of 

recommendations 

 
Menurut Arens, et al (2006: 776) ada tiga perbedaan antara Audit 

operasional dan audit atas laporan keuangan yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Purpose of the Audit  – (Tujuan Audit) 

Perbedaan utama terletak pada tujuan dilakukannya audit tersebut. Audit 

operasional bertujuan untuk menilai apakah rumah sakit (perusahaan) telah 

melaksanakan berbagai prosedur dan metode operasi secara efisien dan efektif 

atau secara tepat guna. Sedangkan Audit atas Laporan Keuangan bertujuan 

untuk menilai dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,  

2. Distribution of Roperts   – (Distibusi Laporan) 

Laporan dari audit keuangan ditujukan untuk semua pihak, termasuk pihak 

luar yang merupakan berkepentingan dengan rumah sakit (perusahaan) yang 

bersangkutan. Misalnya: pemegang saham, kreditur, kantor pajak dan 

sebagainya. Sedangkan, laporan dari audit operasional ditujukan untuk pihak 

manajemen dalam rumah sakit (perusahaan). 
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3. Inclusion of Non Financial – (Pelaporan Yang Bukan Keuangan) 

Audit operasional mencakup semua aspek yang berhubungan dengan tingkat 

efektivitas dan efisiensi dari bagian organisasi yang diaudit. Sedangkan, audit 

keuangan hanya mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan kewajaran 

penyajian laporan keuangan saja. 

 

2.3 Efektivitas dan Efisiensi 

Menurut Arens, et al (2006: 777) pengertian efektivitas dan efisiensi 

adalah: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 

efficiency refers to the resources used to achieve those abjectives.” 

 
Sedangkan Rob Reider (2002:20-22) mengemukakan audit operasional 

selalu berhubungan dengan economy (ekonomis), efficiency (efisiensi) and 

effectiveness (efektivitas): 

1. Economy (or the cost of operations) – Ekonomis (atau biaya operasi)  

Apakah organisasi telah melakukan tanggung jawabnya dalam kondisi yang 

paling ekonomis mengenai sumber-sumber dayanya? Dalam menilai 

keekonomisan kegiatan operasional, alokasi dan penggunaan sumber-sumber 

daya, auditor operasional mungkin mempertimbangkan apakah organisasi: 

a. Following sound purchasing practices - Mengikuti kebiasaan untuk 

mendapatkan sumber daya yang masuk akal; 

b. Over staffed as related to performing necessary fuctions - Kelebihan staf 

untuk menjalankan suatu fungsi; 

c. Allowing excess materials to be on hand - Memperbolehkan menyimpan 

kelebihan material di gudang; 

d. Using more expensive equipment than necessary - Menggunakan peralatan 

yang lebih mahal dari yang dibutuhkan; 

e. Avoiding the waste of resources - Menghindari pemborosan sumber daya. 
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2. Efficiency (or methods of operations) – Efisiensi (atau metode operasi) 

Apakah organisasi melakukan tanggung jawab dengan pengeluaran yang 

minimum untuk suatu usaha? Contoh ketidakefisienan yang patut diwaspadai 

meliputi: 

a. Improper use of manual and computerized procedures - Penggunaan 

prosedur komputerisasi dan manual yang tidak tepat; 

b. Inefficient operating paper work flow - Aliran kertas kerja yang tidak 

efisien; 

c. Inefficient operating systems - sistem operasi dan prosedur-prosedur yang 

tidak efisien; 

d. Cumber some organizational hierarchy and or communication pattern – 

bentuk komunikasi dan hirarki organisasi yang tidak praktis; 

e. Duplication of effort - Duplikasi usaha; 

f. Unnecessary work steps - Langkah kerja yang tidak perlu. 

3. Effectiveness (or results of operations) – Efektivitas (atau hasil operasi) 

Apakah organisasi telah mencapai hasil atau keuntungan yang sesuai dengan 

tujuan atau kriteria yang telah ditetapkan? Audit atas hasil operasi meliputi: 

a. Appraisal of the organizational planning system as to its development of 

realistic goals, objectives and detail plans - Penilaian yang realistis 

terhadap sistem perencanaan organisasional yang mengacu pada tujuan 

yang realistis, objektivitas dan rencana-rencana detail; 

b. Assesment of the adequancy of management’s system for measuring 

effectiveness - Penilaian kecukupan sistem manajemen untuk mengukur 

efektivitas; 

c. Determination of the extent to which results are achieved - Penentuan 

tingkat atau derajat pencapaian hasil; 

d. Identification of factors inhibiting satisfactory performance of results - 

Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat. 
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Dari definisi terdahulu, dapat dikatakan bahwa efektivitas menyangkut 

derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan efisiensi dapat dirumuskan sebagai kemampuan 

organisasi menggunakan sumber daya yang ada, untuk menghasilkan keluaran 

yang diharapkan. Dalam hal ini, efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 

kemampuan untuk menghasilkan keluaran tertentu dengan penggunaan sumber 

daya yang lebih sedikit dan kemampuan untuk menggunakan sejumlah sumber 

daya untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar. 

 

2.4 Pengendalian Intern 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Intern 

Definisi pengendalian intern menurut Krismiaji (2002:218) adalah: 

“Rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau 
melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat 
dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya 
kebijakan manajemen.” 
 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) yang terdiri dari lima organisasi profesi yaitu: (1) American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA); (2) American Accounting Association 

(AAA); (3) The Institute of Internal Auditors (IIA); (4) Institute of Management 

Accountants (IMA); (5) Financial Executive Institute (FEI) dalam laporannya 

memberikan pengertian pengendalian intern yang dikutip oleh Hiro Tugiman 

(2004:8-9) adalah sebagai berikut: 

 “Internal Control is broadly defined as a process, effected by an entity’s 
board of directors, management, and other personnel, designed to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the 
following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability 
of financial reporting, and compliance with applicable laws and 
regulations” 

 
Definisi pengendalian intern menurut Cangemi (2003:66) adalah: 

“Internal control system is the policies, practices, procedures, and tools 
designed to: (1) safeguard corporate assets; (2) ensure accuracy and 
reliability of data captured and information products; (3) promote 
efficiecy; (4) measure compliance with corporate policies; (5) measure 
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compliance with regulations; and (6) manage the negative events and 
effects from fraud, crime, and deleterious activities.” 

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Intern 

Suatu pengendalian intern bertitik berat pada pengamanan kegiatan rumah 

sakit (perusahaan). Tujuan diadakannya pengendalian intern secara lebih rinci 

adalah: 

1. Mengamankan harta dan catatan rumah sakit (perusahaan): dengan adanya 

pengendalian intern, kesempatan untuk melakukan kecurangan atau 

penyalahgunaan harta dan catatan rumah sakit (perusahaan), baik yang 

dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja akan dapat dikurangi. 

2. Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi: manajemen sangat 

membutuhkan informasi akuntansi akuntansi yang akurat, tepat waktu, dan 

dapat dipercaya, sehingga posisi keuangan dan hasil usaha dapat selalu 

dimonitor dengan tepat dan cepat. 

3. Meningkatkan efisiensi operasi rumah sakit (perusahaan): adanya 

pengendalian intern yang baik, akan dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya perangkapan tugas dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan: dengan 

pengendalian intern yang baik, akan memberikan suatu keyakinan yang 

memadai bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rumah sakit 

(perusahaan) akan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.    

 

Sedangkan menurut Arens et al (2006: 270) tujuan pengendalian intern 

adalah sebagai berikut: 

1. Realibility of financial statement (Keandalan laporan keuangan) 

Untuk dapat menyelenggarakan operasi usahanya, manajemen memerlukan 

informasi yang akurat. Manjemen bertanggung jawab dalam menyiapkan 

laporan keuangan bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya. Dengan 

adanya pengendalian intern diharapkan dapat menyediakan data-data yang 

dapat dipercaya dan diandalkan. 
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2. Efficiency and Effectiveness of Operations (Operasi yang efektif dan efisien) 

Pengendalian intern dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab rangkap 

dan pemborosan yang tidak perlu dalam seluruh aspek usaha, serta untuk 

mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien. 

3. Complience with Applicable Laws and Regulations (Kesesuaian dengan 

hukum dan peraturan) 

Pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan 

dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam hal ini rumah sakit itu ditaati oleh karyawannya. 

 

2.4.3 Komponen Pengendalian Intern 

Pengendalian intern mencakup lima kategori dasar kebijakan dan prosedur 

yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan 

yang memadai, bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Adapun kelima 

komponen pengendalian intern menurut Arens, et al (2006: 275-282) adalah: 

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang 

mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur dan komisaris, 

pemilik rumah sakit (perusahaan) terhadap pengendalian dan pentingnya 

pengendalian tersebut untuk rumah sakit (perusahaan). Komponen ini menjadi 

dasar dari komponen pengendalian intern lainnya dalam hal disiplin dan 

struktur. 

2. Management’s risk Assesment (Penaksiran Risiko) 

Merupakan identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh manajemen rumah 

sakit (perusahaan), atas risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. 

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian) 
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Aktivitas pengendalian adalah kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 

yang dikembangkan oleh manajemen untuk dapat mencapai tujuan suatu 

laporan keuangan. 

 

4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi) 

Informasi dan komunikasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, mencatat dan 

melaporkan transaksi suatu rumah sakit (perusahaan) untuk menjamin 

akuntabilitas pada aktiva yang terkait.  

5. Monitoring (Pemantauan) 

Merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern secara 

periodik, untuk melihat apakah pengendalian intern telah berjalan dengan 

yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Menurut Congemi (2003:85) perbandingan model-model pengendalian 

intern dapat dilihat pada Tabel 2.3 di halaman berikutnya: 

Tabel 2.3 
Perbandingan Model-Model Penegendalian Intern 

 
 COSO CobiT eSAC SYSTRUST 
Primary 
audience 

Management Manegements, users, 
process owners, 
auditors 

Internal 
auditors 

External auditors 

IC viewed as a 
..... 

Process Sets of process 
including policies, 
procedures and 
organizatinal 
structures 

Sets of process, 
subsystems and 
people 

Not explicity defined. 
Viewed similary to an 
assertion to which a 
CPA does attestation 

IC objectives 
organizational 

Effective and 
efficiency 
operations; 
Reliable financial 
reporting; 
Compliance with 
laws and 
regulations 

Effective and 
efficient operations; 
Confidentiality 
integrity and 
availability of 
information; 
Reliable financial 
reporting; 
Compliance with 
laws and regulations 

Effective and 
efficient 
oprations; 
Reliable 
financial 
reporting; 
Compliance 
with laws and 
regulations 

Effectiveness of 
business purposes 
and management’s 
objectives; Reliable 
financial reporting 

Components 
or domains 

Control 
environment; Risk 
Management; 
control activities; 
Information and 
communication; 
Monitoring 

Planning and 
organization; 
acquistion and 
implementation; 
Delivery and 
support; Monitoring 
 

Control 
envireonment; 
Manual and 
automated 
systems; 
Control 
procedure 

Availability; Security; 
Integrity; 
Maintainability 

Focus Overall entity Information 
technology and 

Information 
technology 

Information system 
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overall entity 
IC 
effectiveness 
evaluated 

At a point in time  For a period of time For a period of 
time 

At a point in time 

Responsibility 
for IC system 

Manegement Manegement Manegement Manegement 

Size 353 pages in four 
volumes 

664 pages in five 
volumes 

1.193 pages in 
12 modules 

A few online pages 

2.4.4 Keterbatasan Pengendalian Intern 

Dalam struktur pengendalian intern terdapat beberapa keterbatasan, karena 

itu tidak dapat dianggap sebagai alat yang paling sempurna. Menurut Boyton et al 

(2001:327) keterbatasan pengendalian intern sebagai berikut: 

1. Mistakes in Jugments – (Kesalahan dalam pertimbangan) 

Seringkali, manajer dan personil lain dapat salah dalam pertimbangan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan kewajiban rutinnya 

karena adanya informasi yang tidak memadai keterbatasan waktu. 

2. Breakdowns – (Gangguan) 

Kesalahan dalam membuat pengendalian intern akan timbul ketika seseorang 

salah mengartikan instruksi atau membuat kesalahan karena kecerobohannya. 

Perubahan sementara atau tetap dalam sistem ataupun prosedur juga kan 

menimbulkan gangguan. 

3. Collusion – (Kolusi) 

Kolusi akan timbul ketika para pekerja saling bekerja sam. Hal ini 

mengakibatkan mereka akan melakukan atau menyembunyikan kecurangan 

tersebut agar tidak terdeteksi oleh pengendalian internal yang dimiliki oleh 

rumah sakit (perusahaan). 

4. Management Override – (Pengabaian oleh manajemen) 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk tujuan yang tidak sah seperti penyajian kondisi keuangan yang 

berlebihan.  

5. Cost Versus Benefit – (Biaya lawan manfaat) 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian intern 

tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern 

tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

intern memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan tujuan rumah sakit 

(perusahaan) tidak tercapai. Dan bahwa penerapan pengendalian intern bukan 

ditujukan untuk menghilangkan semua kemungkinan penyelewengan dan 

kesalahan yang terjadi, tetapi untuk mengurangi terjadinya penyelewengan dan 

kesalahan itu seminimal mungkin. 

 

2.5 Persediaan 

2.5.1 Pengertian Persediaan 

Persediaan didefinisikan oleh Keiso dan Weygandt (2001: 394) adalah 

sebagai berikut: 

“Inventories are assets items held for sale in the ordinary course of 

business or goods that will be used or consumed in the production of 

goods to be sold.” 

 
Menurut SAK (2002:14.1) persediaan didefinisikan sebagai berikut: 

“Persediaan adalah: 
a. Tersedia untuk dijual dalam  kegiatan usaha normal; 
b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau 
c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa.” 
 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa persediaan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Perusahaan Manufaktur 

a. Bahan baku dan bahan pembantu: yaitu barang-barang yang akan menjadi 

barang asli. 

b. Barang dalam proses (Work in Process): merupakan barang yang sedang 

dalam proses produksi, tapi pada tanggal yang bersangkutan barang 

tersebut belum selesai dikerjakan. 

c. Barang jadi: yaitu barang yang telah selesai diproduksi, namun belum 

terjual. 
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d. Barang pembantu: yaitu barang-barang yang digunakan untuk membantu 

kelancaran produksi. 

2. Perusahaan Dagang 

a. Barang dagang: yaitu barang-barang yang sudah siap untuk dijual. Barang 

ini dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali pada kegiatan 

normal perusahaan. 

3. Perusahaan Jasa 

a. Bagi perusahaan jasa, persediaan tersebut digunakan untuk mendukung 

operasional perusahaan; kegiatan operasional perusahaan; pemeliharaan 

untuk dikapitalisir. 

 

2.5.2 Sistem Pencatatan Persediaan 

Menurut Kieso dan Weygandt (2001: 395-398) ada dua sistem pencatatan 

persediaan yaitu: 

1. Perpetual System (Sistem Perpetual) 

Dalam sistem ini, setiap perubahan dalam persedian harus dicatat secara 

kontinu. Setiap pembelian dan pengeluaran persediaan harus langsung dicatat 

dalam perkiraan persediaan pada saat terjadi. Harga pokok persediaan 

langsung dihitung pada saat terjadi pengeluaran barang. Jumlah persediaan 

yang ada dapat diketahui dari catatan pemasukan dan pengeluaran barang 

tanpa harus melaksanakan audit fisik. Sistem ini biasanya digunakan untuk 

perusahaan yang mempunyai jenis persediaan barang sedikit dan harga 

pokoknya tinggi. Perhitungan fisik memang tidak diperlukan dalam sistem ini, 

namun umumnya tetap dilakukan untuk menguji keakuratan catatan 

persediaan. 

2. Periodic System (Sistem Periodik) 

Nilai persediaan tergantung pada hasil perhitungan fisik persediaan pada akhir 

periode. Pada waktu terjadi pembelian, tambahan persediaan itu dimasukkan 

ke dalam perkiraan pembelian, bukan ke dalam perkiraan persediaan. 

Demikian juga jika terjadi penjualan, tidak dibuat ayat jurnal untuk mencatat 

harga pokok barang yang dijual. Sistem pencatatan persediaan ini 
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mengakibatkan nilai persediaan tidak berubah sampai perhitungan fisik 

persediaan berikutnya dilakukan.  

 

2.5.3 Metode Penilaian Persediaan 

Menurut SAK (2002:14.13) terdapat tiga metode penilaian persediaan 

yaitu: 

1. First In First Out Method (Metode FIFO/ Masuk Pertama Keluar Pertama) 

Menurut metode ini, persediaan barang yang pertama kali dibeli harus 

digunakan atau dijual terlebih dahulu, sehingga yang dinilai sebagai 

persediaan akhir adalah persediaan yang dibeli kemudian. 

2. Last In First Out Method (Metode LIFO/ Masuk Terakhir Keluar Pertama) 

Menurut metode ini, persediaan barang yang dibeli terakhir harus digunakan 

atau dijual terlebih dahulu, sehingga yang dinilai sebagai persediaan akhir 

adalah persediaan yang dibeli atau diproduksi terlebih dahulu. 

3. Weighted Average Cost Method (Metode Rata-Rata Tertimbang) 

Biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya-biaya barang serupa yang 

dibeli atau diproduksi selama satu periode. Perhitungan rata-rata dapat 

dilakukan secara berkala atau pada setiap penerimaan kiriman, tergantung 

pada keadaan perusahaan. 

 

2.5.4 Pengelolaan Persediaan 

2.5.4.1 Perencanaan Persediaan 

Perencanaan persediaan pada dasarnya meliputi aktivitas sebagai berikut: 

a. Penentuan tingkat persedian yang dikehendaki. 

b. Penentuan waktu atau penjadwalan pemesanan atau produksi persediaan. 

c. Penentuan tempat penyimpanan persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang 

diproyeksikan. 

 

Persediaan barang dagang dalam suatu rumah sakit (perusahaan) dapat 

menimbulkan masalah jika tidak ada perencanaan yang baik. Misalnya untuk 

bagian apotek, mereka akan berusaha untuk menyediakan persediaan dalam 
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jumlah besar dengan maksud agar pengobatan dapat berjalan semaksimal 

mungkin dan kebutuhan pasien (pelanggan) dapat selalu terpenuhi. Sebaliknya, 

bagian keuangan melihat persediaan dari segi hilangnya suatu kesempatan untuk 

menginvestasikan dana yang ditanam dalam persediaan pada bidang lain, 

sehingga bagian ini akan berusaha menekan jumlah persediaan pada tingkat yang 

seminimal mungkin. Karena itu diperlukan suatu perencanaan yang baik sehingga 

dapat menguntungkan rumah sakit (perusahaan) secara keseluruhan.   

 

2.5.4.2 Pengendalian Persediaan 

Sistem pengendalian persediaan dapat dibagi menjadi dua bentuk 

pengendalian yaitu: 

1. Pengendalian Fisik Persediaan, yang meliputi: 

a) Fungsi Pembelian 

Pengendalian yang baik atas fungsi pembelian yang ada pada suatu rumah 

sakit (perusahaan) menuntut adanya bagian pembelian yang terpisah dari 

bagian penerimaan barang, pencatatan dan pembayaran. Harus ada 

wewenang dan tanggung jawab khusus yang diberikan kepada bagian 

pembelian untuk melakukan transaksi pembelian. Pembelian harus 

dilakukan berdasarkan surat permintaan pembelian dari bagian yang 

memerlukan barang dan harus memuat secara jelas jenis, jumlah dan 

kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Permintaan pembelian ini 

harus disetujui oleh kepala bagian yang bersangkutan atau oleh orang yang 

berwenang untuk menyetujui pembelian itu, agar pembelian yang 

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. 

b) Fungsi Penerimaan 

Fungsi penerimaan barang haruslah terpisah dari fungsi pembelian dan 

penyimpanan. Harus ada prosedur yang dapat memastikan bahwa jenis 

kualitas, kuantitas dan harga barang yang diterima adalah benar dan sesuai 

dengan pesanan pembelian. 

c) Fungsi Penyimpanan 
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Fungsi penyimpanan juga harus terpisah dari fungsi pembelian dan 

penerimaan. Perlu prosedur yang menjamin bahwa barang tersimpan 

dengan aman dan sistematika penempatannya, sehingga memudahkan 

pencarian barang.  

 

 

d) Fungsi Pengeluaran 

Semua pengeluaran barang dari gudang harus melewati prosedur yang 

telah ditetapkan. Misalnya dengan menggunakan bon permintaan yang 

harus ditandatangani pihak yang berwenang. 

e) Perhitungan Fisik Persediaan 

Pelaksanaan perhitungan fisik persediaan membantu rumah sakt 

(perusahaan) untuk mengetahui jumlah persediaan sebenarnya dan apakah 

pengendaliannya sudah cukup memadai dalam arti tidak terdapat 

perbedaan yang material antara jumlah fisik persediaan dan catatan 

persediaan yang ada. 

2. Pengendalian Pencatatan Persediaan 

Pengendalian fisik persediaan akan dipermudah dengan adanya catatan 

akuntansi yang dapat diandalkan. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan bahwa 

masing-masing pengelola barang harus dapat mempertanggungjawabkan 

kuantitas barang yang dipercayakan kepadanya. Catatan harus dapat 

menunjukkan berapa kuantitas yang diterima, yang ada, dan yang keluar dari 

masing-masing gudang atau kegiatan. Bilamana terjadi selisih kurang akan 

mudah membatasi atau memusatkan perhatian hanya pada suatu daerah kecil 

sehingga penyebabnya lebih mudah ditemukan. Pencatatan akuntansi harus 

dapat menggambarkan pergerakkan barang pada saat terjadinya transaksi. 

Laporan penerimaan barang merupakan perwujudan akuntabilitas, dan laporan 

pemindahan barang dapat dipergunakan untuk mencerminkan pergerakan 

barang dari bagian penerimaan ke bagian penyimpanan. Selain itu dalam 

pencatatan persediaan, setiap jenis barang yang dimiliki spesifikasi yang jelas 

sehingga tidak mudah tercampur dengan jenis barang yang lainnya, dan 
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memudahkan dalam perhitungan fisik persediaan. Dalam hal personil, bagian 

pencatatan persediaan tidak mempunyai akses ke bagian penyimpanan atau 

gudang.  

 

 

 

2.5.5 Audit Operasional atas Pengelolaan Persediaan 

Audit operasional atas pengelolaan persediaan adalah penilaian sistematik 

dan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pengelolaan persediaan yang 

dilaksanakan untuk memberikan penilaian terhadap cara kerja bagian pengelolaan 

persediaan, sehingga nantinya diharapkan pengelolaan persediaan ini dapat 

dijalankan dengan baik serta dapat menunjang aktivitas perusahaan secara 

menyeluruh. Dalam melaksanakan audit ini auditor harus mempunyai pengalaman 

atas kebijakan, prosedur dan peraturan yang ditetapkan perusahaan dalam 

pengelolaan persediaan serta bagaimana pelaksanaannya. 

Tujuan audit operasional atas aktivitas pengelolaan persediaan adalah 

untuk membantu pihak manajemen rumah sakit (perusahaan) untuk meningkatkan 

efektivitas pengelolaan persediaan melalui: 

1. Penilaian atas prosedur pengelolaan persediaan dan mendeteksi berbagai 

kemungkinan kelemahan yang ada di dalamnya. 

2. Penilaian atas ketaatan para pelaksana prosedur pengelolaan persediaan 

terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. 

3. Pemberian saran dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. 

 

2.5.6 Jurnal-Jurnal  yang Dipergunakan 

Jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi tiap-tiap hari berdasrkan 

dokumen dan ukti-bukti transaksi yang diterima dari bagian lain atau dari pihak 

luar. Berikut ini adalah ringkasan jurnal yang dibuat oleh bagian akuntansi dari 

Rumah Sakit Santo Yusuf selama tahun 2006. 

Tabel 2.4 
Rumah Sakit Santo Yusuf 

Jurnal 
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Tahun 2006 

No Nama Rekening dan keterangan Debet Kredit 

1 

Purchase of Bed 
            Cash 
 
-Pembelian tempat tidur secara tunai- 

Rp.      50.000.000,-  
Rp.   50.000.000,- 

2 

Purchase of Bed 
             Account Receivable of Bed 
 
-Pembelian tempat tidur secara kredit- 

Rp.      25.000.000,-  
Rp.   25.000.000,- 

3 

Depreciation of Bed Expense 
             Accumulated Depreciation of Bed 
 
-Akumulasi penyusutan dari tempat tidur- 

Rp.        1.000.000,-  
Rp.     1.000.000,- 

4 

Cash 
              Net Revenue of Healty Service 
 
-Pendapatan dari pelayanan kesehatan- 

Rp.        1.500.000,-  
Rp.     1.500.000,- 

5 

Maintenance of Bed Expense 
           Cash 
 
-Biaya pemeliharaan tempat tidur-    

Rp.           500.000,-  
Rp.        500.000,- 

6 

Cash 
            Selling of Medicine Drugs 
 
-Penjualan dari obat-obatan kesehatan secara tunai- 

Rp.        2.000.000,-  
Rp.     2.000.000,- 

 


