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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Audit Operasional  

Audit operasional mulai dikenal di Indonesia pada dasawarsa tujuh puluhan. 

Tidak seperti audit keuangan, penggunaan audit operasional masih belum 

disepakati secara luas. Beberapa istilah sering digunakan untuk menunjukan 

istilah audit operasional, misalnya audit pengelolaan (management audit), audit 

atas hasil kinerja (performance audit), audit fungsional (functional audit), audit 

program (program audit), dan audit efektivitas (effectiveness audit). Hingga 

sekarang belum terdapat kesepakatan tetntang penggunaan istilah tersebut. 

 

2.1.1  Pengertian Audit Operasional 

 Banyak definisi audit operasional yang mencakup penyebutan efficiency 

(pengeluaran yang minimum dari sumber daya), effectiveness (pencapaian hasil 

uang diinginkan), economy(kinerja dari suatu entitas).  

Ada beberapa pengertian mengenai audit operasional menurut para ahli. 

Menurut Bayangkara I.B.K (2013:2) adalah sebagai berikut : 

“Rancangan secara sistemastis untuk mengaudit aktivitas-aktivitas, 

program-progra, yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang 

bias diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana 

telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan 

aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar 

ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. 

 

Di samping itu, dalam bukunya, Boynton, Johnson, & Kell yang diterjemahkan 

oleh Rajoe, P.A., Gania, G., & Budi, I.S. (2003) menyatakan “Audit operasional 

adalah suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektifitas, efisiensi, dan 
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kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan 

kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan” 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Audit Operasional yaitu suatu 

proses sistematis untuk menilai kegiatan operasional perusahaan apakah sudah dilakukan 

secara efektif, efisien, dan ekonomis serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak 

manajemen sehingga keberlangsungan kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

 

2.1.2  Struktur dan Ruang Lingkup Audit Operasional  

 Menurut Guy dkk. (2003:421), struktur umum dari audit operasional terdiri dari lima 

tahap, diantaranya:  

1. Pengenalan  

Sebelum memulai suatu audit operasional, auditor (atau konsultan) terlebih dahulu harus 

mengenali kegiatan atau fungsi yang sedang di audit. Untuk melaksanakan hal ini, auditor 

menelaah latar belakang informasi, tujuan, struktur organisasi, dan pengendalian kegiatan 

atau fungsi yang sedang di audit, serta menentukan hubungannya dengan entitas secara 

keseluruhan. 

2.  Survei  

Selama tahap survei dari audit operasional, yang lebih dikenal sebagai survei 

pendahuluan (preliminary survey), auditor harus berusaha untuk mengidentifikasi bidang 

masalah dan bidang penting yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan atau fungsi yang 

sedang di audit.  

 

3. Pengembangan Program 

Pada awalnya auditor menyusun program pekerjaan, berdasarkan tujuan audit, yang 

merinci pengujian dan analisis yang harus dilaksanakan atas bidang-bidang yang 

dianggap "penting" dari hasil survei pendahuluan. Disamping itu, auditor juga 
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menjadwalkan kegiatan kerja, menugaskan personel yang sesuai, menentukan keterlibatan 

personel lainnya dalam penugasan, serta menelaah kertas kerja audit.  

4. Pelaksanaan Audit  

Pelaksanaan audit merupakan tahap utama dari audit operasional. Auditor melaksanakan 

prosedur audit yang telah ditentukan dalam program audit untuk mengumpulkan bukti-

bukti, melakukan analisis, menarik kesimpulan, dan mengembangkan rekomendasi. 

Selama melakukan pekerjaan lapangan, auditor harus menyelesaikan setiap langkah audit 

yang spesifik dan mencapai tujuan audit secara keseluruhan untuk mengukur efektivitas, 

efisiensi, dan ekonomis. 

5. Pelaporan  

Tahap pelaporan merupakan tahap yang penting bagi keberhasilan keseluruhan audit 

operasional yang dilakukan. Laporan audit operasional pada umumnya mengandung dua 

unsur utama, yaitu (1) tujuan penugasan, ruang lingkup, dan pendekatan serta, (2) 

temuan-temuan khusus dan rekomendasi.  

Ruang lingkup audit operasional lebih difokuskan pada fungsi produksi suatu 

perusahaan yang berarti melakukan pemeriksaan segi operasional suatu perusahaan. Ruang 

lingkup audit keuangan tradisional lebih ditekankan pada accounting control yang terdiri dari 

: 

1. Mengamankan perusahaan 

2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi 

 Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan di atas, yaitu dengan menggunakan 

laporan keuangan. Sedangkan audit operasional bertujuan untuk mengetahui apakah cara-cara 

yang digunakan dalam perusahaan sudah berjalan dengan lancar.  

 Jadi, audit operasional lebih ditekankan pada administrative control yang terdiri dari : 

1. Menunjang efektivitas perusahaan 
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2. Menilai ketaatan pada kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan. 

Persamaan dari keduanya adalah auditor sama-sama melakukan perbandingan antara 

standar atau kriteria tertentu dengan melaksanakan yang ditemuinya. 

Ruang lingkup audit operasional menurut Mulyadi (2002:428) adalah : 

“Pembatasan terhadap ruang lingkup audit operasional, mempunyai akibat terhadap 

jumlah dan kompetensi bukti yang dapat dikumpulkan oleh auditor dari suatu 

perusahaan”. 

Jadi, disimpulkan bahwa ruang lingkup audit operasional adalah tinjauan kebijakan 

operasinya, perencanaan, praktik (kinerja), hasil dari kegiatan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu, audit dilakukan tidak terbatas hanya pada masalah akuntansinya 

saja, melainkan di segala bidang yang berhubungan dengan perusahan seperti kepegawaian. 

 

2.1.3  Tujuan dan Manfaat Audit Operasional  

Tujuan audit operasional secara umum adalah untuk mengetahui apakah prestasi 

manajemen perusahaan telah sesuai dengan kebijakan, ketentuan dan peraturan yang ada 

dalam perusahaan, serta untuk mengetahui apakah prestasi manajemen perusahaan telah lebih 

baik daripada masa sebelumnya, dan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut serta 

efektivitas atau programnya telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

Sasaran audit operasional adalah kegiatan, aktivitas, program atau bidang-bidang 

organisasi yang diketahui atau diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam 

hal efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya. 

Menurut Agoes, S. (2008:173) ada empat tujuan audit operasional yaitu: 

1. Untuk menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam 

perusahaan. 
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2. Untuk menilai apakah persediaan perusahaan telah digunakan secara efisien dan 

ekonomis. 

3. Untuk menilai efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen puncak. 

4. Untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada manajemen puncak untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan sistem pengendalian 

internal dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, 

keekonomisan dan efektifitas dari kegiatan operasionaal perusahaan. 

Sejalan dengan perkembangan perusahaan, manajemen akan dihadapkan dengan 

berbagai masalah dalam memonitor semua dearah kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa apabila manajemen ingin dapat beroperasi 

dengan baik tentu mereka memerlukan berbagai bentuk peringatan dini (early warning 

system) yang dapat mendeteksi berbagai masalah yang merugikan dan berbagai kesempatan 

untuk pengembangan dan penyempurnaan. Salah satu cara yang digunakan oleh para manajer 

tersebut adalah dengan menggunakan audit operasional. Sedangkan menurut Guy dkk. 

(2003:421), audit operasional biasanya dirancang untuk memenuhi satu atau lebih tujuan 

berikut : 

1. Menilai Kinerja. Setiap audit operasional meliputi penilaian kinerja organisasi yang 

ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kegiatan organisasi dengan 

(1) tujuan, seperti kebijakan, standar, dan sasaran organisasi yang ditetapkan manajemen 

atau pihak yang menugaskan, serta dengan (2) kriteria penilaian lain yang sesuai.  

2. Mengidentifikasi Peluang Perbaikan. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi 

merupakan kategori yang luas dari pengklasifikasian sebagian besar perbaikan. Auditor 

dapat mengidentifikasi peluang perbaikan tertentu dengan mewawancari individu (apakah 

dari dalamatau dari luar organisasi), mengobservasi operasi, menelaah laporan masa lalu 
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atau masa berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan standar industri, 

menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan pengalaman, atau menggunakan 

sarana dan cara lain yang sesuai.  

3.  Mengembangkan Rekomendasi untuk Perbaikan atau Tindakan Lebih Lanjut. Sifat dan 

luas rekomendasi akan berkembang secara beragam selama pelaksanaan audit 

operasional.  

 Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa audit operasional dilakukan untuk 

mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas suatu organisasi. Audit 

operasional mengidentifikasi timbulnya penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi dan 

kemudian membuat laporan yang berisi rekomendasi tindakan perbaikan selanjutnya. Audit 

operasional merupakan salah satu alat pengendalian yang membantu dalam mengelola 

perusahaan dengan penggunaan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan perusahaan 

dengan efektif dan efisien. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya audit operasional menurut 

Tunggal (2008:42) adalah:  

1. Memberikan informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan 

keputusan. 

2. Membantu pihak manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan, dan 

pengendalian. 

3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan rencana-rencana, 

prosedur, serta persyaratan peraturan pemerintah. 

4. Mengidentifikasikan area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan 

preventif yang akan diambil. 

5. Menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil 

pemborosan. 
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6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perubahan yang telah ditetapkan. 

7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh tahap operasi perusahaan. 

 

2.1.4  Jenis Audit Operasional 

Menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan Jusuf A.A pada buku 2 (2003), 

membagi audit operasional menjadi tiga jenis yaitu : 

“1.Functional Audit 

 2. Organizational Audit 

3. Special Assigment.” 

Dari kutipan diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Functional Audit  

Fungsi merupakan suatu alat penggolangan kegiatan suatu perusahaan, seperti fungsi 

penerimaan kas atau fungsi produksi. Seperti yang tersirat dalam namanya, audit 

fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi. 

Keunggulan audit fungsional adalah menungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. 

Auditor dapat lebih efisien memakai seluruh waktu mereka untuk memeriksa dalam 

bidang itu. Kekurangan audit fungsional adalah tidak dapat dievaluasinya fungsi yang 

saling berkaitan didalam organisasi. 

2. Organizational Audit 

Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi, 

seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit 

organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi yang saling berinteraksi. 

3. Special Assigment 

Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Ada banyak 

variasi dalam audit seperti itu. Contoh-contohnya mencakup penentuan penyebab 
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tidak efektifnya system PDE, penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu 

divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu barang. 

 

2.1.5  Kriteria Audit Operasional 

 Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam audit operasional adalah menentukan 

kriteria untuk mengevaluasi apakan efisiensi dan efektivitas telah tercapai. Di dalam audit 

keuangan, Standar Akuntansi Keuangan merupakan kriteria umum untuk mengevaluasi 

kewajaran penyajian laporan keuangan, dalam audit operasional tidak ada kriteria standar 

yang dapat digunakan sebagai pedoman.  

Menurut Arens et al (2008:781), ada beberapa sumber kriteria yang dapat digunakan : 

 

 

1. Kinerja Historis (Historical Performance) 

Historical Performance merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil aktual dari 

periode (atau audit) sebelumnya. Hal ini dilaksanakan untuk membandingkan apakah 

prestai kerja periode sekarang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan prestasi 

kerja periode sebelumnya. Keuntungan penggunaan kriteria ini adalah tidak dapat 

memberikan gambaran apakah perusahaan tersebut benar-benar berjalan dengan baik 

atau sebaliknya. 

2. Kinerja yang dapat diperbandingkan (Benchmarking) 

Benchmarking merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh 

entitas yang sama dalam organisasi secara keseluruhan atau diluar organisasi. Data 

prestasi dari entitas dibandingkan merupakan sumber yang baik untuk kriteria dalam 

benchmarking. 

3. Standar Rekayasa (Engineered Standards) 
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Engineerd Standards merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar teknik, 

seperti time and motion study untuk menentukan banyaknya output yang harus 

diproduksi. Penggunaan krteria ini efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah 

operasional yang penting, tetapi pembuatan kriteria ini memerlukan keahlian yang 

khusus sehingga memakan banyak waktu dan biaya yang cukup tinggi. 

 

 

 

 

4. Diskusi dan Kesepakatan (Discussion and Agreement) 

Discussion and Agreementmerupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi 

dan kesepakatan bersama antara pihak manajemen dan entitas yang akan diaudit, auditor 

operasional, dan pihak yang akan menerima laporan hasil audit operasional. Kriteria ini 

umum digunakan karena pembuatan kriteria yang lalu sering kali sulit dan membutuhkan 

biaya yang tinggi. 

 

2.1.6  Tahap-Tahap Audit Operasional 

Auditor operasional perlu memiliki suatu tahapan tugas untuk pedoman baginya 

dalam bekerja. Tanpa adanya tahapan yang tersusun baik pemeriksa akan banyak 

menghadapai kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan mengingat bahwa struktur perusahaan 

ataupun kegiatan sekarang ini sudah semakin maju dan rumit. 

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. Secara garis 

besar dapat dikelompokkan menjadi lima, menurut Bayangkara I.B.K (2008:10) yaitu: 

1. Audit Pendahuluan 
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Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek 

yang diaudit. Pada tahap audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, 

ketentuan dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit serta menganalisis 

berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial 

mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit.  

2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen 

Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian 

manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen 

dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.  

3. Audit Rinci / Lanjutan 

Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk 

mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan 

pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan 

yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit.  

4. Pelaporan  

Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang 

diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan 

pihak manajemen (objek audit) tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak 

yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang 

ditemukan.  

5. Tindak Lanjut 

Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong 

pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan 

rekomendasi yang diberikan.  
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2.1.7  Keterbatasan Audit Operasional 

Meskipun audit operasional memiliki banyak manfaat, audit ini juga memiliki banyak 

keterbatasan. Menurut Reider (2002:31)audit operasional memiliki banyak keterbatasan 

karena tidak dapat menyelesaikna semua masalah yang timbul didalam organisasi. Ada 

tiga factor yang membatasi audit operasional yaitu : 

1. Waktu 

2. Keahlian yang diperlukan 

3. Biaya 

Waktu merupakan faktor yang membatasi audit operasional untuk mencapai tujuan dan 

manfaat audit operasional.  Hal ini disebkan karena auditor harus dengan segera 

memberikan informasi kepada manajemen mengenai masalah organisasi yang timbul dan 

cara-cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Audit operasional harus 

dilaksanakan secara teratur untuk menjamin bahwa masalah-masalah organisasi yang 

penting tidak menjado kronis dalam perusahaan. 

Keterbatasan dalam audit operasional yang lain adalah kurangnya keahlian audit 

operasinal terhadap teknik audit dan objek yang diperiksa. Tidak mungkin bagi seorang 

auditor untuk ahli disegala bidang bisnis. Untuk mengatasi keterbatasan ini perlu 

pendidikan dan pelatihan bagi auditor operasional. 

Biaya juga merupakan salah satu faktor pembatas bagi audit operasional. Auditor 

operasional selalu mencoba untuk menghemat uang kliennnya.Keterbatasan biaya yang 

tersedia ini mengharuskan auditor untuk menentukan segala prioritas auditnya. Masalah 

organisasi yang mengancam keeradaan organisasi perlu mendapatkan prioritas audit.  
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2.2  Sistem Pengendaian Internal 

2.2.1  Pengertian Sistem 

 Suatu Perusahaan akan beroperasi dengan baik, apabila perusahaan tersebut 

menggunakan sistem dan prosedur yang baik. Dikatakan baik apabila dapat mempermudah 

tercapainya tujuan perusahaan tersebut. 

Mulyadi (2001:2) menyatakan bahwa: 

“Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu 

dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama sama mencapai tujuan tertentu”. 

  

Selanjutnya Widjajanto (2001:1) menyatakan bahwa: 

“Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian bagian yang saling berinteraksi untuk 

mencapaitujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output”. 

 

 

 Dari kedua definisi sistem menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

merupakan suatu alat yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam menjalankan operasi 

perusahaan dan merupakan suatu kegiatan atau fungsi utama manajemen. 

2.2.2  Pengertian Pengendaian Intern 

 Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu organisasi merupakan faktor yang 

menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Oleh 

karena itu, sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang 

tercantum dalam laporan keuagan, maka auditor tersebut harus memahami terlebih dahulu 

pengendalian intern yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. 

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian 

tujuan usaha. Demikian pula pada dunia usaha mempunai perhatian yang makin 

meningkat terhadap pengendalian internal. Definisi mengenai pengendalian intern yang 

disusun oleh The Institute Auditors (IIA) yang dikutip oleh Gondodiyoto (2007:274): 
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 “The attitude and actions of management and the board regarding the significance 

of control within the organization. The control environment provides the discipline 

and structure for the achievement of the primary objectives of the system of 

internal control. The control environments includes for the following elements: 

integrity and ethical values, management’s philosophy and operating style, 

organizational structure, assignment of authority and responsibility, human 

resources policies and practices, and competence of personnel”.  

 

Menurut Mulyadi (2002:181) pengendalian intern adalah: 

 “Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, 

yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 

golongan berikut: 

1.Keandalan pelaporan keuangan. 

2.Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

3.Efektivitas dan efisiensi operasi.”   

 

Dari definisi pengendalian internal terbut terdapat empat konsep dasar pengendalian 

internal : 

1. Pengendalian internal merupaka suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang 

mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, 

bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. 

4. Pengendalian internal ditunjukan untuk mencapain tujuan yang saling berkaitan, yaitu 

pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. 

 

2.2.3  Pengertian Sistem Pengendaian Intern 

Dari definisi sistem dan pengendalian internal yang dikemukakan oleh para ahli dapat 

diketahui apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal yaitu: 

 Menurut AICPA (America Institute of Certifed Public Accountant) dalam Hartadi 

(2003:3) menyatakan bahwa: 
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“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan 

ketentuan-ketentuan yang terkoordinir yang dianut dalam perusahaan untuk 

melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data usaha 

dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan”. 

 

 

 

 

Selanjutnya menurut Mulyadi (2001:163) 

  “Sistem pengendalian internal meliputi struktur organsasi, metode dan ukuran-ukuran 

yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijaksanaan manajemen”  

 

Dari Pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian 

intern adalah suatu kerangka yang terdiri dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan dalam 

melakukan suatu kebiasaan dalam perusahaan guna mengendalikan jalannya perusahaan yang 

mencakup dan mengamankan harta, memeriksa kecermatan dan kebenaran administrasi atau 

akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu menjaga kebijaksanaan 

perusahaan untuk dipatuhi. Jadi dengan adanya pengendalian intern dapat memberikan 

kemudahan bagi pihak manajemen dalam melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang 

diperkirakan sebelumnya. 

 

2.2.4  Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

  Tujuan pengendalian itern menurut COSO yang dikutip Sawyer’s (2005:61) adalah 

sebagai berikut : 

“ Sistem Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang 

memadai tentang pencapaian dalam hal efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan 

informasi keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. 

  

Dari pernyataan di atas, dapat dijelaskan tujuan sistem pengendalian internal 

sebagaiberikut : 
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1. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari 

semua operasi sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

2. Reabilitas pelaporan keuangan. 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-

catatan akuntansi dalam bentuk laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai 

laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.   

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap 

hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kebijakan pimpinan yang 

telah ditetapkan merupakan alat pengendlian dari berbagai kegiatan perusahaan yang 

harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi. 

 

Sedangkan Menurut Mulyadi (2002:178) adalah : 

“Menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. 

 

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil dari suatu pengendalian 

internal yang memadai, sedangakan komponen-komponen pengendalian internal merupakan 

proses untuk mengasilkan pengendalian internal yang memadai tersebut. Agar tujuan 

pengendalian internal tercapai, perusahaan harus mempertimbangkan komponen-komponen 

pengendalian intenal. 
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2.2.5  Komponen-komponen Sistem Pengendalian Intern 

Sistem Pengendalian internal yang baik harus memenuhi beberapa kriteria atau unsur-

unsur. Menurut Sukrisno Agoes (2008:80), sistem pengendalian internal terdiri dari tujuh 

komponen yang saling berkaitan. Tujuh komponen sistem pengendalian internal tersebut 

adalah : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Merupakan suatu suasana organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan suatu 

pengendalian dari sikap orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan suatu 

fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan 

berstruktur. 

2.  Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam 

meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan. 

3.  Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam 

meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan. 

Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat 

organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan 

audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal 

berikut:  

a. Review terhadap kinerja  

b.Pengelolaan informasi 

c. Pegendalian fisik  

d. Pemisahan tugas.  

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 
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Sistim informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistim 

akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, 

meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk 

memeliharan akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan.Kualitas 

informasi yang dihasilkan sistim tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen 

untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan 

menyiapkan laporan keuangan yang andal. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intren sepanjang 

waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu 

dan pengambilan tindak koreksi.  Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang 

berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai 

kombinasi dari keduanya. Aktivitas pemantaun dapat mencakup penggunaan informasi 

dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan customers  dan komentar dari badan 

pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan 

perbaikan. 

6.  Pengendalian Umum (General Control) 

Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang dilakukan oleh karyawan 

untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi: 

a. Organisasi 

b. Prosedur dan standar untuk perubahan program 

c. Pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. 

7.  Pengendalian Aplikasi (Application Control) 

Pengendalian aplikasi adalah sistem pengendalian intern yang berkaitan dengan pekerjaan 

atau kegiatan tertentu yang telah ditentukan. Pengendalian aplikasi terdiri dari: 
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a. Pengendalian masukan atau input controls 

b. Pengendalian proses pengolahan data atau process controls 

c. Pengendalian keluaran atau output controls 

Ketujuh komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan 

kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. 

Sistem pengendalian intern terjalin dengan aktifitas operasional perusahaan, dan akan lebih 

efektif apabila pengendalian dibangun kedalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian 

menjadi bagian yang paling esensial dari perusahaan (organiasi).  

 

2.2.6  Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern 

Pengendalian internal yang dijalankan perusahaan tidak selamanya bisa berjalan 

efektif, karena pengendalian intern juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Keterbatasan 

sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2002:181) terdiri dari : 

 “Kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabdian oleh manajemen, 

dan biaya lawan manfaat”. 

Dari pernyataan diatas, dapat dijelaskan keterbatasan sistem pengendalian intern 

sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbngkan keputusan 

bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil secara 

keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya 

perhatian atau kelelahan. 



 
 

25 
 

3. Kolusi 

 Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut kolusi.Kolusi dapat 

mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi aktiva 

perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan 

oleh pengendalian yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk 

tujuan yang idak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan 

yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi 

manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. 

 

2.3  Pembelian dan Pengadaan Barang  

2.3.1  Pengertian Pembelian 

Secara garis besar, pembelian merupakan suatu tindakan atau usaha untuk mendapatkan 

barang dan jasa dengan cara membayar kontan kredit ataupun ditukar dengan barang lain 

dengan maksud untuk memilikinya. Dalam perusahaan, pembelian dapat didefinisikan 

sebagai sutu fungsi yang berkaitan dengan kegiatan pencarian dan pemilihn barang yang 

dibutuhkan oleh peruahaan dalam melaksanakan kegiatan usahannya. Pelaksanaan 

pembelian, penerimaan, dan penyimpanan barang yang dibeli disesuaikan dengan prosedur 

yang ada dalam aktivitas fungsi pembelian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan dari konsumen. 

Sedangkan pengertian pembelian menurut Mulyadi (2008) sebagai berikut: 

 “Pembelian dalam perusahaan dilaksanakan untuk pengadaan barang yang 

diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua: 
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pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam 

negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri”. 

 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelian merupakan 

serangkaian kegiatan atau tindakan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan atau 

diinginkan oleh konsumen. Transaksi pembelian dapat dilakukan secara local maupun impor. 

2.3.2  Pengertian Pengadaan Barang  

Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2005:4) “Pengadaan Barang mempunyai 

pengertian yang lebih luas daripada pembelian karena mengandung arti pembelian, 

penyewaan, peminjaman, tukar tambah, transfer dari perusahaan lain dan sebagainya”. 

Sedangkan menurut Miranda dan Tunggal (2006:60) menyatakan bahwa “Aktivitas 

Pengadaan Barang dikenal sebagai process-oriented dan strategi”. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang merupakan 

suatu proses yang strategis dan terorientasi. 

 

2.4  Pembelian 

2.4.1 Fungsi Pembelian 

J. Damiri (2005:5) menyatakan bahwa “Tugas utama departemen pembelian adalah 

merencanakan pembelian barang komoditi yang diperlukan dengan kualitas dan kuantitas 

yang terjamin berdasarkan spesifikasi yang diterapkan serta harga yang wajar dan kompetitif 

dengan pengiriman yang tepat waktu menurut prosedur yang berlaku. 

Indrajit dan Djokopranoto (2005:22) menyatkan bahwa “Fungsi Pembelian adalah 

tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh bagian perusahaan yag bertanggungjawab atas 

pembelian. Proses pembelian adalah tindakan-tindakan yang dilakukan secara berurutan 

disuatu perusahaan dalam kegiatan pembelian barang dan jasa.  

 

2.4.2 Proses Pembelian 
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Pembelian bias melalui proses tender atau pembelian rutin. Proses pembelian rutin 

biasanya berlaku untuk item-item yang suppliernya sudah jelas karena ada kesepakatan 

jangka panjang antara supplier dengan perusahaan. Sedangkan proses tender  (lelang) 

dilakukan untuk item-item yang suppliernya masih dipilih. Berikut akan dijelaskan selintas 

proses pembelian antar kedua model. Walaupun proses tender dan lelang sedikit berbeda, 

pada bagian ini akan dikelompokan menjadi satu karena pada hakekatnya banyak kemiripan 

(Pujawan, 2005:141). 

 

2.4.2.1 Pembelian Rutin 

Pembelian rutin dilakukan untuk item-item yang kebutuhannya berulang (repetitive). 

Biasanya item-item yang seperti ini relative standar sehingga proses pembelian tidak lagi 

melibatkan perencanaan spesifikasi. Baik perusahaan maupun supplier sama-sama memiliki 

daa lengkap tentang item-item tersebut.  

Langkah-langkah proses pembelian meliputi : 

1. Bagian yang membutuhkan mengirimkan permintaan pembelian kebagian pengadaan. 

Dokumen permintaan pembelian ini biasnya dinamakan Purchase Requisition (PR) atau 

Material Requisition (MR). kalau item yang dimaksd adalah bahan baku atau komponen 

yang akan digunakan pada bagian produksi, MR dan PR ini datang dari bagian produksi. 

2. Bagian pengadaan akan mengevaluasi MR/PR yang diterima. Apabila ada kendala yang 

menghambat, MR/PR ini akan ditindaklanjuti oleh bagian pengadaan dengan mengirimkan 

Purchase Order (PO) kepada supplier yang dianggap tepat dan mampu. Pada PO biasanya 

tertulis desfripsi item yang diminta, jumlah, satuan, harga satuan, dan harga totalnya. Dan 

pada belakang PO biasanya terdapat aturan-aturan yang secara umum sudah disepakati dan 

sudah berlaku sebagai klausal kontrak begitu supplier menyatakan bersedia memenuhi PO 

yang dikirimkan oleh perusahaan. 
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3. Setelah supplier sepakat untuk memenuhi PO tersebut, bagian pengadaan harus secara 

proaktif untuk memonitor perkembangan pengirimannya agar tidak terjadi keterlambatan. 

4. Pada saat pesanan datang, bagan gudang harus mengecek kebenaran item yang dikirim 

supplier serta jumlah dan kualitasnya. 

5. Bagian akuntansi kemudian akan menyelesaikan proses pembayaran sesuai dengan term 

pembayaran yang berlaku. 
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Sumber : Pujawan, 2005:143 

Gambar 2.1 Langkah-langkah umum pembelian rutin 

 

2.4.2.2 Pembelian Dengan Tender/Lelang 

Pembelian dengan metode tender atau lelang dilakukan apabila tidak memungkinkan 

untuk langsung mengirim PO ke supplier setelah ada PR atau MR dari bagian yang 

membutuhkan barang atau jasa. Suatu perusahaan menggunakan metode tender ini, biasanya 

disebabkan karena beberapa hal. Pertama, aturan yang ada mengharuskan pembelian 

menggunakan metode tender atau lelang. Banyak perusahaan di Indonesia, khususnya milik 

pemerintah diharuskan menggunakan mentode tender atau lelang dalam proses 

pembeliannya. Kedua, barang barang atau jasa yang akan dibeli bukan merupakan barang 

atau jasa yang standar sehingga perusahaan belum memiliki supplier yang tetap. Ketiga, 

barang atau jasa tersebut memiliki spesifikasi teknis yang cukup kompleks dan tidak akan 

dibeli berulang-ulang.  

Tender sedikit berbeda dengan lelang. Pada proses tender, tidak ada kesempatan bagi 

para supplier untuk merevisi harga yang telah ditawarkan. Harga penawaran biasanya bersifat 

rahasia dan tidak diperlihatkan kepada peserta yang lain. Sedangkan pada proses lelang, 

peserta atau para supplier diundng untuk mengikuti proses lelang. Pada saat lelang 

berlangsung, peserta bisa melihat langsung harga yang ditawarkan oleh peserta yang lain dan 

mereka boleh merevisi harga sampai pada batas waktu lelang yang ditetapkan. Secara umum 

proses tender mengikuti langkah-langkah berikut : 

1. Bagian yang membutuhkan barang atau jasa mendefinisikan kebutuhan secara umum. 
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2. Bagian yang bersangkutan mengirimkan sejenis Purchase Requisition (PR) kepada bagian 

pengadaan. Sebelum proses pengajuan PR, ada kemungkinan bagian yang membutuhkan 

sudah melakukan konsultasi dini kepada bidang pengadaan agar tidak terjadi 

kesalahphaman antara kedua bagian. Pada waktu PR diajukan, definisi barang atau jasa 

sedapat mungkin sudah relative jelas, baik spesifikasi, waktu kebutuhan, maupun 

jumlahnya. 

3. Bagian pengadaan akan mengirimkan Request For Quotation (RQF), atau Request For 

Proposal (RFP) ke supplier yang potensial. Namun langkah ini bisa bervariasi. Bagi 

perusahaan yang memiliki jumlah supplier yang dianggap layak, maka undangan untuk 

memasukan RFQ atau RFP mungkin bisa dialamatkan secara terbatas kepada supplier-

supplier tersebut. 

4. Secara parallel dengan langkah diatas, bagian pengadaan dan bagian yang membutuhkan 

barang atau jasa tadi membuat kriteria penilaian penawaran atau proposal yang masuk.  

5. Untuk kasus-kasus tertentu, kadang perusahaan harus mengundang calon-calon supplier 

untuk menjelaskan secara rinci tentang barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan 

itu sediri.  

6. Setelah penawaran/proposal berkumpul, perusahaan akan melakukan seleksi. Proses 

seleksi juga banyak variasinya. Ada yang menggunakan satu tahap (menilai 

penawaran/proposal dari berbagai segi untuk langsung mengambil keputusan. Ada juga 

yang menggunakan dua tahap dimana pada tahap pertama hanya aspek teknis yng dilihat. 

Setelah lolos tahapan pertama yaitu pada aspek teknis ini kemudian diminta untuk 

membuat penawaran harga. Pada proses tender,penawaran harga bersifat statis. Sedangkan 

pada proses lelang, mereka diminta untuk hadir pada suatu periode tertentu untuk 

mengajukan harga serta merevisinya secara dinamis.  
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7. Setelah pemenang ditemukan, bagian pengadaan akan menindaklanjutinya dengan 

membuat kontar dengan supplier. Pada setiap ini kemungkinan harus terjadi negosiasi 

klausal-klausal kontrak. 

8. Bagian pengadaan selanjutnya akan mengirimkan PO untuk secara formal meminta 

pasokan barang atau jasa sejumlah tertent dengan harga dan waktu yang disepakati. 

9. Proses selanjutnya adalah pemantauan pengiriman atau penyampaian jasa, pembayaran, 

dan lain-lain tidak jauh seperti pembelian rutin. Hanya saja apabila supplier 

mengerjakannya dengan sistem proyek, ada kemungkinan tatacara pembayaran berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

user mendefinisikan kebutuhan 

barang/jasa 

user mengkomunikaskan kebutuhan 

tersebut ke bagian pengadaan  

Bagian pengadaan dan user menentukan model 

tender/lelang dan kriteria pemilihan supplier 

 



 
 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pujawan, 2005:146 

Gambar 2.2 Langkah umum proses tender 

 

2.4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Pembelian  

Menurut Assauri (2008) tugas dari bagian pembelian adalah “Tugas bagian pembelian 

antara lain : 

1. Melakukan pembelian barang-barang secara bersaing atas dasar nilai yang ditentukan 

tidak hanya untuk harga yang tepat tetapi juga waktu yang tepat, jumlah dan kualitas yang 

tepat 

2. Membantu pemilihan bahan baku dengan menyelidiki apakah ada kemungkinan barang 

subtitusi 

3. Untuk memperoleh sumber-sumber pilihan dari pemasok dengan melakukan usah-usahan 

pencarian paling sedikit dua sumber pemasok 

4. Untuk mempengaruhi tingkat persediaan yang rendah 

5. Menjaga hubungan dengan supplier yang baik 

6. Melakukan kerja  sama dan koordinasi yang efektif degan ungsi-fungsi lainnya dalam 

perusahaan 

7. Melakukakan penelitian tentang keadaan perdagangan dan pasar 

Undang penawaran/proposal (RFQ/RFP) 

Seleksi : 

Tahap 1 : lakukan seleksi awal berdasarkan aspek teknis  

Tahap 2 : evaluasi berdasarkan aspek finansial 
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8. Melakukan pembelian seluruh bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan tepat pada 

waktunya sehingga tidak mengganggu rencana produksi dari perusahaan atau pabrik 

tersebut”. 

 

Sedangkan menurut La Midjan dan Susanto (2001) bagian pembelian memiliki tugas 

pokok yaitu sebagai berikut : 

“Tugas pokok dari bagian pembelian adalah : 

1. Menyusun rencana pembelian dengan tingkat harga perolehan pada batas-batas 

menguntungkan 

2. Mencatat permintaan pembelian dari bagian yang memerlukan 

3. Membuka order pembelian 

4. Mencatat akibat materil dan finansial dari aktivitas pembelian 

5. Menyusun daftar harga dan daftar langgangan 

6. Menyusun daftar statistik pembelian 

7. Menyusun laporan pembelian yang telah dilaksanakan”.  

 

2.4.4 Informasi Sumber Pembelian 

Indrajit dan Djokopranoto (2005:101) informasi perusahaan tentang pemasok dalam 

melakukan pembelian dapat diperoleh dari beberapa sumber yang dapat digunakan untuk 

pertimbangan pemilihan supplier atau pemasok, sumber-sumber informasi supplier atau 

pemasok adalah sebagai berikut : 

1. Dari pengalaman 

Departemen pembelian pasti mempunyai catatan-catatan mengenai pemasok baik yang 

masa lalu maupun sekarang yang mana termasuk catatan nama masing-masing pemasok, 

daftar material yang tersedia pada pemasok, riwayat pengiriman pemasok, catatan 
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kualitas, keseluruhan yang diinginkan dari pemasok dan informasi umum yang 

berkenaan dengan tempat atau catatan departemen, biasanya pembeli menyimpan data 

masing-masing pemasok.  

2. Wawancara  

Wawancara dengan supplier yang menawarkan barang atau jasanya juga merpakan 

sumber informasi. Segala jenis keterangan yang diinginkan pembeli dapat diperoleh 

dengan wawancara. 

3. Katalog pemasok 

Katalog adalah sumber informasi yang biasanya digunakan, banyak departemen pembeli 

memiliki pustaka katalog. Pembeli juga menggunakan katalog untuk menentukan 

sumber-sumber pemasok berpotensi dan kadang-kadang untuk memperkirakan harga. 

 

4. Dari Direktori Perdagangan 

Direktori perdagangan adalah publikasi yang mencantumkan nama pedagang atau 

penjual barang maupun jasa secara sistematis berdasarkan alphabet dan atau klasifikasi 

barang yang dijual. Seringkali publikasi ini memuat keterangan lebih lengkap mengenai 

perusahaan seperti alamat kantor, alamat pabrik, nama pimpinan, data keuangan, dan 

sebagainya.  

5. Registrasi perdagangan 

Registrasi biasnya berisi informasi nama, alamat, jumlah cabangh, keadaan keuangan, 

afiliasi dari semua pabrikan terkemuka. 

6. Jurnal perdagangan 

Jurnal perdagangan adalah sumber terbaik lainnya untuk memeperoleh informasi 

mengenai pemasok yang mungkin. 

7. Halaman kuning 
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Direktori lain yang umum dikenal adalah halaman kuning bagian dari buku telepon 

(yellow pages). Sumber informasi ini sering bernilai terbatas untuk pembeli-pembeli 

industri karena buku telepon local hanya mendaftarkan perusahaan lokal. Ukuran dan 

kemampuan perusahaan juga sulit ditetntukan, juga data manajemen dan finansial, 

umumnya tidak dicantumkan dalam iklan ini. 

8. Pameran dagang 

Pertunjukan atau pameran perdagangan nasional dan regional adalah tetap merupkana 

cara lain bagi pembeli dalam mempelajari mengenai kemungkinan sumber-sumber 

pasokan. Menggunakan pameran berarti peningkatan presentasi penjual. Pameran 

menyediakan kesempatan emas bagi pembeli untuk menentukan berbagai produk baru 

dan modifikasi produk lama. Mereka juga menawarkan pembeli suatu kesempatan untuk 

membandingkan produk sejenis yang berbeda pembuat secara bersamaan. 

9. Meminta penawaran 

Salah satu cara untuk mencari rekanan adalah dengan meminta oenawaran secara 

langsung atau melalui iklan surat kabar atau media cetak. Kualifikasi atau epemilihan 

rekanan dapat dilakukan sekaligus dengan permintaan penawaran, misalnya juga dengan 

meminta profil perusahaan, data keuangan. Kekuatan personalia, dan sebagainya. 

10. Cara kualifikasi 

Kualifikasi adalah kegiatan khusus atau tersendiri dalam meneliti calon rekanan untuk 

mencari rekanan pemasok yang dianggap mampu dengan cara meneliti data sejumlah 

pemasok yang melamar. 

11. Melalui tender 

Caraini hampir sama dengan cara penawaran, hanyak dilakukan sekaligus dari sejumlah 

calon rekanan pemasok dimanan pilihan dilakukan dari antara para penawar yang paling 

memenuhi keperluan perusahaan baik dari segi harga, spesifikasi, dan mutu lain. 
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12. Melalui masa percobaan 

Penunjukan rekanan pemasok dilakukan untuk masa percobaan tertentu dimana mereka 

akan dinilai kemampuannya sebelum selanjutnya dipilih menjadi pemasok tetap.  

13. Konsultan  

Konsultan yang digunakan perusahaan untuk jasa tertentu dapat memberikan nasihat 

atau referensi mengenai pemasok barang atau jasa yang baik didasarkan pada 

pengalaman mereka diberbagai perusahaan yang terkait dengan bidang yang ditangani 

mereka. 

14. Dari internet 

Dalam era e-business, e-procurement, sudah menjadi popular cara mencari rekanan 

pemasok dilakukan melalui jaringan internet. 

 

2.5  Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 

Berdasarkan (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan 

Perubahannya, 2008:9) pengadaan barang/jasa pemerintahan baik pemerintah pusat maupun 

pemerintahan daerah harus mematuhi pedoman pelaksanaan pengadaan bang/jasa 

pemerintah yaitu sebagai berikut : 

 

2.5.1 Pengadaan yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa  

2.5.1.1 Pembiayaan Pengadaan 

Departemen/Kementerian/ Lembaga/ TNI/ Polri/ Pemerintah Daerah/ BI/ 

BHMN/BUMN/BUMDwajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung 

pelaksanaan pengadaanbarang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu : 

a. Honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf 

proyek; 
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b. Pengumuman pengadaan barang/jasa; 

c. Penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi; 

d. Administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa. 

2.5.1.2 Pesyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa 

1. Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. memiliki integritas moral; 

b. memiliki disiplin tinggi; 

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan 

tugas yang dibebankan kepadanya; 

d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; 

e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan 

dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN. 

 

2. Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa : 

a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; 

b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa; 

c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan 

penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha 

kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; 

d.  menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara 

pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan; 

e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai 

kewenangannya; 
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f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g.  menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; 

h.  melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan 

instansinya; 

i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 

j.  menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada 

Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ 

Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita 

acara penyerahan; 

k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. 

3. Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa 

apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang 

akanmengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek 

yang dibiayai dari APBN/APBD. 

4. Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan 

fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.  

 

 

2.5.1.3 Persyaratan Penyedia Barang/Jasa  

1. Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : 

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 

menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; 

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk 

menyediakan barang/jasa; 
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c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang 

dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak 

sedang dalam menjalani sanksi pidana; 

d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 

e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan 

dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan 

(SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak 

(SSP) PPh Pasal 29; 

f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memper-oleh pekerjaan 

menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta 

termasukpengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri 

kurang dari 3 (tiga) tahun; 

g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan 

dalam pengadaan barang/jasa; 

h. tidak masuk dalam daftar hitam; 

i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; 

j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan 

di atas kecuali huruf f. 

2.  Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban 

pajak; 

b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi 

oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, yang ijasahnya telah 

disahkan/diakui oleh instansi pemerintah berwenang di bidang pendidikan tinggi; 
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3.  Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi 

penyediabarang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan 

negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD. 

4.  Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan 

dilarang menjadi penyedia barang/jasa. 

5.  Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi 

ataupascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan. 

 

 

 

 

 

 

2.6  Penelitian Terdahulu  

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini dipaparkan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Metode 

yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

1. 

 

 

 

 

David Faizal 

Anam 

(2013) 

 

Peran audit 

operasional untuk 

meningkatkan kinerja 

fungsi pemasaran PT. 

MNC Finance, Tbk. 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Audit Operasional terhadap 

fungsi pemasaran cukup 

berperan dalam meningkatkan 

kinerja fungsi pemasaran PT 

MNC Finance, Tbk. Cabang 

tulungagung dimana telah 

terjadi peningkatan pemasaran 

pada tahun 2012. 

2. Divianto 

(2012) 

 

Peran audit 

operasional terhadap 

efktivitas pelayanan 

kesehatan rawat inap 

di rumah sakit bunda 

palmbang 

Deskriptif 

analisis 

 

Audit operasional sangat 

berperan dalam menunjang 

efektifitas pelayanan 

kesehatan pada rawat inap. 
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2.7  K

era

ngk

a Pemikiran 

2.7.1 Hubungan Audit Operasional dan Sistem Pengendalian Internal 

Audit Operasional adalah Suatu proses sistematis untuk menilai kegiatan operasional 

perusahaan apakah sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta memberikan 

rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen sehingga keberlangsungan kegiatan 

perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

 

Menurut Bayangkara I.B.K (2013:2) adalah sebagai berikut : 

“Rancangan secara sistemastis untuk mengaudit aktivitas-aktivitas, program-progra, 

yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bias diaudit untuk menilai dan 

melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta 

apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan 

tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan”. 

 

Dalam melaksanakan Audit Operasional, auditor harus mengukur tingkat Efektivitas 

suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Efektivitas merujuk ke pencapaian 

tujuan, sedangkan efisiensi mengacu ke sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan 

itu (Arens et al 2008:496) 

Sistem pengendalian intern yang digunakan dalam suatu organisasi merupakan faktor 

yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Oleh 

karena itu, sebelum auditor melaksanakan audit secara mendalam atas informasi yang 

tercantum dalam laporan keuagan, maka auditor tersebut harus memahami terlebih dahulu 

sistem pengendalian intern yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. 

 

3. Sheila 

Andriani 

(2013). 

Penerapan audit 

operasional untuk 

menilai efektivitas 

pengendalian internal 

aktivitas penjualan 

pada PT. X di 

Surabaya. 

Interview 

semi-

structureed 

analisis 

dokumen dan 

observasi. 

Berdasarkan pelaksanaan hasil 

audit operasional yang 

dilakukan pada aktivitas 

penjualan  PT. X di Surabaya 

ditemukan beberapa hal yang 

dianggap sebagai certical 

problem area. 
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Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian 

tujuan usaha. Demikian pula pada dunia usaha mempunai perhatian yang makin meningkat 

terhadap pengendalian internal. Definisi mengenai sistem pengendalian intern yang disusun 

oleh The Institute Auditors (IIA) yang dikutip oleh Gondodiyoto (2007:274) : 

“The attitude and actions of management and the board regarding the significance 

of control within the organization. The control environment provides the discipline 

and structure for the achievement of the primary objectives of the system of internal 

control. The control environments includes for the following elements :integrity and 

ethical values, management’s philosophy and operating style, organizational 

structure, assignment of authority and responsibility, human resources policies and 

practices, and competence of personnel”.  

 

  Menurut SPAI (2004:9) auditor internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi 

yang independent dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi. 

Auditor internal bertanggung jawab membantu pencegahan fraud dengan jalan 

melakukan pengujian kecukupan dan kefektifan sistem pengendalian intern, dengan jalan 

mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial untuk diidentifikasi (Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal 2004:65).  

Hiro Tugiman (2006:16) menyebutkan standar atau kualifikasi  kemampuan auditor 

internal antara lain: 

1. Independensi 

2. Kemampuan Profesional 

3. Lingkup Pekerjaan 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

5. Manajemen Bagian Audit Internal 

  Apabila kelima syarat tersebut dapat dipenuhi, maka kemampuan profesional akan 

semakin terpercaya dalam melakukan fungsi pengawasan, karena profesionalisme merupakan 

kriteria untuk mengukur keberhasilan auditor internal dalam melaksanakan tanggung jawab 
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pemeriksaan. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan 

kecuarangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab 

timbulnya kecurangan tersebut.  (Amrizal, 2004: 4)  

Sistem Pengendalian internal yang baik harus memenuhi beberapa kriteria atau unsur-

unsur. Menurut Sukrisno Agoes (2008:80), pengendalian internal terdiri dari tujuh komponen 

yang saling berkaitan, yaitu: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

2.  Penilaian Resiko (Risk Assessment) 

3.  Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

5. Pemantauan (Monitoring) 

6. Pengendaian Umum (General Control) 

7. Pengendaian Aplikasi (Applicatin Control) 

Ketujuh komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan 

kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. 

Sistem pengendalian intern terjalin dengan aktifitas operasional perusahaan, dan akan lebih 

efektif apabila pengendalian dibangun kedalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian 

menjadi bagian yang paling esensial dari perusahaan (organisasi).  

 


