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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Audit 

2.1.1 Pengertian Audit 

American Accounting Association Comitte dalam  Basic Concepts 

telah mendefenisikan audit sebagai suatu proses sistematis yang secara 

obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan 

mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian 

antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta 

mengkomunikasikan hasilnya pada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Menurut Indra, B (2007:2-3) Audit adalah suatu proses sistematik dan 

objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan 

pernyataan (assertion) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna 

memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan 

kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan . 

Menurut Haryono, Y (2001;11) Pengauditan adalah suatu proses 

sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan 

dengan asersi tetang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara 

objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 
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2.1.2 Jenis-jenis Audit 

Menurut Agoes, S.  (2008:9) berdasarkan luasnya pemeriksaan, audit 

dibedakan atas: 

1. Pemeriksaan Umum (General Audit) 

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh 

KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.  

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit) 

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang 

dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaan, auditor 

tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan 

secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau 

masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga 

terbatas. Misalnya, KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat 

kecurangan terhadap penagihan piutang usaha perusahaan. 

Ditinjau dari jenis pemeriksaannya menurut Agoes (2008:9), audit bisa 

dibedakan atas : 

1. Operasional Audit (Management Audit) 

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, 

termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah 

ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah operasi tersebut 

sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. 

 



11 
 

9 

2.  Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)  

Audit Kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan 

memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan 

atau operasi suatu entintas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan 

atau peraturan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-

kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern 

perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern. 

3. Pemeriksaan Intern (Internal Auditing) 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, 

baik terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 

Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci 

dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP 

(Kantor Akuntan Publik). Internal auditor tidak memberikan opini 

terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar 

perusahaan tidak independen. 

4.  Computer Audit 

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data 

akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) 

sistem. 

Menurut Abdul Halim (2008:5) jenis audit terbagi menjadi dua 

tipe/klasifikasi, yaitu klasifikasi berdasarkan tujuan audit dan klasifikasi 

berdasarkan pelaksana audit: 



12 
 

9 

1. Klasifikasi Berdasarkan Tujuan Audit 

a. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit  laporan  keuangan  mencakup  penghimpunan  dan 

pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas 

dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan 

keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah 

ditentukan 

b. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian 

bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial 

maupun operasional tertentu dari suatu entitas sesuai denga 

kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. 

c. Audit Operasional (Operational Audit)  

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian 

bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam 

hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas 

maupun kehematan (ekonomis) operasional. Tujuan audit 

operasional adalah menilai prestasi, mengidentifikasikan 

kesempatan untuk perbaikan, serta membuat rekomendasi untuk 

pengembangan dan perbaikan, dan tindakan lebih lanjut. 
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2. Klasifikasi Berdasarkan Pelaksana Audit 

a.  Auditing Eksternal 

Merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang 

diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen 

akuntan public yang telah diakui oleh yang berwenang untuk 

melaksanakan tugas tersebut. 

b. Auditing Internal 

Adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi 

efektivitas organisasi. Auditornya merupakan karyawan organisasi 

itu sendiri yang digaji oleh organisasi tersebut dan bertanggung 

jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya 

efisiensi, efektivitas, dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan 

yang diambil oleh perusahaan. 

c. Auditing Sektor Publik  

Adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan 

jasanya kepaada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Auditornya adalah auditor pemerintah dan 

dibayar oleh pemerintah. 
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2.2 Audit Operasional 

2.2.1 Pengertian Audit Operasional 

Menurut Sukrisno Agoes (2012:11), audit operasional merupakan 

suatu  pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan 

manajemen, untuk mengetahui apalah kegiatan operasi tersebut sudah 

dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis 

Menurut Bayangkara I.B.K (2008:2) Audit Operasional adalah 

rancangan secara sistemastis untuk mengaudit aktivitas-aktivitas, program-

program, 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. 

 

2.2.2 Manfaat Audit Operasional 

Manfaat audit operasional menurut Tunggal, Amin Widjaja. (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. 
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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. 

6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perubahan 

yang telah ditetapkan. 

7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh tahap 

operasi perusahaan.  

 

2.2.3 Jenis-Jenis Audit Operasional 

Jenis-jenis audit operasional menurut Tunggal, A.W. (2008:28) terdiri 

dari: 

1. Fungsional 

Audit operasional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam 

suatu organisasi, misalnya fungsi pemasaran, fungsi pembayaran, fungsi 

penggajian suatu divisi untuk perusahaan secara keseluruhan. 

Keunggulan audit fungsional adalah memungkinkan adanya spesialisasi 

oleh auditor.  

2. Organisasional 

Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit 

organiasasi seperti departemen, cabang atau anak perushaan. Penekanan 
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dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-

fungsi saling berinteraksi.  

3. Penugasan Khusus 

Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. 

Audit ini dapat terjadi sewaktu-waktu, dapat pula dalam suatu 

pelaksanaan audit operasional secara fungsional maupun 

organisasional, pemeriksa diminta untuk melakukan audit operasional 

yang bersifat khusus. 

 

2.2.4 Tujuan Audit Operasional 

Menurut Rahayu et al (2010) audit operasional biasanya dirancang 

untuk memenuhi satu atau lebih tujuan berikut : 

1. Untuk memebrikan informasi (to inform) 

Pemimpin perusahaan diharapkan sadar atas hasil pekerjaan audit dan 

diberi informasi mengenai kesimpulan audit. Laporan audit harus 

menyajikan butir penting ini dengan gaya yang mudah dan cepat 

dimengerti manajemen. 

2. Untuk mengambil tindakan (to persuade) 

Informasi yang disajikan kepada manajemen puncak harus secara 

langsung signifikan terhadap organisasi. Manajemen harus diyakinkan 

terhadap manfaat dari rekomendasi sebelum rekomendasi tersebut 

disetujui untuk diambil tindakan .Manajemen puncak harus melihat nilai 
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informasi yang disajikan sebelum ia memberikan dukungan kepada audit 

operasional. 

3. Untuk  mendapatkan hasil (to get result) 

Nilai yang terkahir dari laporan audit adalah kemampuan untuk 

mempromosikan tindakan. Akseptasi perubahan yang direkomendasikan 

untuk mengurangi resiko, mencegah masalah dan mengoreksi kesalahan 

adalah hasil yang diharapkan dari laporan. Semua  pemeriksaan dan 

metode pelaporan mempunyai tujuan utama yaitu mendapatkan hasil.   

Agoes (2004:175) menyimpulkan bahwa manajemen audit mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi perusahaan. 

2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, dana, dan 

lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efesien, dan 

ekonomis. 

3. Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan.  

4. Untuk memberikan rekomendasi kepada top management untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan 

intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional 

perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan operasi 

perusahaan. 
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2.2.5 Tahap Audit Operasional 

Menurut Boynton et al (2001:499-503) menjelaskan tahapan audit 

operasional ada 5 (lima), yaitu: 

1. Memilih audit / Pleliminary Survey (Survei Pendahuluan) 

Tujuan dari survei pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi 

umum dan latar belakang, dalam waktu yang relatif singkat, mengenai 

semua aspek organisasi, kegiatan, program, atau sistem yang 

dipertimbangkan untuk diperiksa, agar dapat diperoleh pengetahuan atau 

gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan, informasi umum 

dan latar belakang yang diperlukan.  

Pemahaman calon audit diperoleh dengan: 

a. Memeriksa data arsip latar belakang setiap audit. 

b. Meninjau fasilitas audit untuk memastikan bagaimana audit 

mencapai tujuannya. 

c. Mempelajari dokumentasi yang relevan tentang operasi audit 

seperti buku petunjuk kebijakan dan prosedur, bagian arus, 

standar kinerja, pengendalian mutu, serta deskripsi tugas. 

d. Mewawancarai manajer aktivitas tersebut mengenai bidang- 

bidang permasalahan tertentu sering disebut entry interview. 

e. Menetapkan prosedur analitis untuk mengidentifikasi tren atau 

hubungan yang tidak biasa. 
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f. Melakukan pemeriksaan (pengujuan) audit ini untuk menegaskan 

atau menjernihkan pemahaman auditor tentang masalah yang 

potensial. 

2. Merencanakan Audit 

Perencanaan audit yang cermat sangat penting untuk mencapai 

efektivitas, efesiensi, dan ekonomis audit operasional, meliputi: 

a. Pengembangan program audit yang terinci dari tujuan audit dan 

prosedur audit. 

b. Penggunaan sampling audit untuk pengumpulan bukti. 

c. Pemilihan team audit yang memiliki keahlian teknik. 

3. Melaksanakan Audit / Detailed Examination (Pengujian Terinci)  

Pelaksanaan audit adalah tahap memakan waktu dalam audit 

operasional. Dalam tahap ini sering disebut sebagai melakukan audit yang 

mendalam), meliputi: 

a. Mengembangkan kuesioner untuk mewawancarai pegawai inti 

yang terkait dengan unit yang diperiksa dan berharap mendapatkan  

pendapat, komentar, dan usulan tentang pemecahan masalah. 

b. Pengamatan terhadap personil audit untuk mendeteksi tidak 

efesiensi, dan kondisi-kondisi lainnya yang ikut menyebabkan 

masalah ini. 

c. Menggunakan prosedur analitis untuk mengukur kinerja aktual 

dalam hubungannya dengan kriteria tertentu, seperti sasaran 
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produktivitas dan anggaran yang ditetapkan atau standar industri 

sejenis. 

d. Dokumentasi temuan dan rekomendasi dalam kertas kerja. 

4. Melaporkan Temuan 

Audit operasional serupa dengan jenis-jenis auditing lainnya karena 

produk akhir dari audit ini adalah laporan audit. Ada banyak situasi unik 

yang berkaitan dengan pelaporan audit operasional. Laporan ini harus 

cermat memuat: 

a. Suatu pernyataan tentang tujuan dan ruang lingkup audit. 

b. Uraian umum mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam audit. 

c. Ikhtisar temuan-temuan. 

d. Rekomendasi perbaikan. 

e. Komentar audit. 

5. Melakukan Tindak Lanjut 

Tahap tindak lanjut dalam audit operasional adalah tahap bagi auditor 

untuk menindaklanjuti tanggapan audit terhadap laporan audit. Idealnya, 

kebijakan  perusahaan  sebaiknya mengharuskan manajer unit yang diaudit 

untuk melaporkan secara tertulis selama periode waktu yang ditentukan. 

Tindak lanjut ini juga harus mencakup penentuan kelayakan tindakan yang 

diambil oleh audit dalam mengimplemetasikan rekomendasi. 
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2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.3.1 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2013:244), sumber daya manusia adalah 

kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. 

Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, 

sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi 

kepuasan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang 

terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis yang dikutif oleh Edy Sutrisno 

menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, 

dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Werther dan Davis dalam 

Sutrisno, 2009:1). 

 

2.3.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni 

mengatur mengenai hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat 

(Hasibuan, 2007: 10).  

Menurut Henry Simamora (2004 : 4) Manajemen sumber daya 

manusia (human resources management) adalah pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu 

anggota organisasi atau kelompok karyawan. 
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2.3.3 Fungsi Sumber Daya Manusia 

Dalam menjalankan pekerjaan seharusnya organisasi atau perusahaan 

memperhatikan fungsi sumber daya manusia dan fungsi operasional seperti 

yang dikemukakan oleh IBK Bayangkara (2008:68-104). Menurutnya, fungsi 

sumber daya manusia yang terdiri dari : 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang 

kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang 

tugas dan tanggungjawab yang dikelola perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak 

pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan departement SDM 

sebagai koordinator SDM yang menangani bidang SDM. 

2. Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang 

memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan 

dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan 

pekerjaan yang ada. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang 

sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan. 

3. Seleksi Sumber Daya Manusia 

Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi 

mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima 

menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. 
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4. Orientasi dan Penempatan Tenaga Kerja 

Orientasi bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan 

(pekerjaan) yang tepat. Ini berarti mengukur keseuaian antara ketrampilan, 

pengetahuan dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan 

juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan serta kesempatan. 

5. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan 

SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini 

maupun masa yang akan datang. 

6. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Karier merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan 

pengalaman dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karier 

adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam 

pekerjaannya. Fungsi SDM harus secara sadar dan bertanggung jawab 

membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karier 

karyawan. 

7. Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia 

Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan 

tanggung jawab tersebut. 
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8. Kompensasi dan Balas Jasa 

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 

atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang 

berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas 

jasa, keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan kepada bisnis 

perusahaan. 

9. Perlindungan Tenaga Kerja 

Perlindungan tenaga kerja mengacu pada kondisi fisiologis-fisik dan 

psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja 

yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan dengan baik 

program perlindungan tenaga kerja secara signifikan dapat mencegah 

berbagai kecelakaan kerja atau menderita penyakit tertentu pada 

karyawannya. 

10. Pemutusan Hubungan Kerja 

Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri 

sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar 

perusahaan bisa bertahan hidup. Pemutusan hubungan kerja melibatkan 

berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan terutama yang 

berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang terkena PHK tersebut. UU 

No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
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2.4 Audit Operasional Sumber Daya Manusia 

Menurut Rivai (2004) Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan 

kualitas kegiatan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh dalam suatu 

departemen, divisi atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada 

peningkatan atau perbaikan. 

Menurut Rosari (2008) Audit sumber daya manusia merupakan suatu 

metode evaluasi untuk menjamin bahwa potensi sumber daya manusia 

dikembangkan secara optimal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, audit sumber daya manusia 

adalah proses pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, obyektif, 

komprehensif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang 

dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia. 

 

2.5 Definisi Efektif, Efisien dan Ekonomis 

Menurut Bayangkara, I.B.K. (2008:12) pengertian efektif, efisien dan 

ekonomis adalah sebagai berikut : 

1. Efektif (effective) 

Efektif yaitu tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. Efektivitas merupakan ukuran dari output. 

2. Efisien (efficient) 

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan 

operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang 
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dimiliki. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja (operasi). Efisiensi 

merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan ouput 

dalam operasional perusahaan. 

3. Ekonomis (Economist) 

Kekonomisan berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam 

mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas. 

Keekonomisan merupakan ukuran input yang digunakan dalam berbagai 

program yang dikelola. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

 Adapun penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No. 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Rika 

Yustinus 

(2014) 

Audit Operasional 

Terhadap 

Fungsi 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia 

Dan Pengelolaan 

Persediaan Bahan 

Baku 

Pada PT Panca 

Usaha Palopo 

Plywood 

 

Kualitatif  Hasil dari penelitin ini 

yaitu: 

1. Tidak adanya 

pembagian tugas atau 

Job description yang 

disusun oleh 

perusahaan  bagi  

pekerja  baru,  sehingga 

hubungan  tugas  dan 

tanggungjawab, standar 

wewenang dan 

pekerjaan, serta syarat 

kerja menjadi tidak 

jelas diketahui. 

2. Kurangnya koordinasi 

yang baik antara bagian 

sumberdaya manusia 

dan bagian produksi 

mengenai kebutuhan 

tenaga kerja. 

3. Penilaian terhadap 

prestasi karyawan tidak 

dilakukan secara 

maksimal, hal ini 

disebabkan karena 

penilaian prestasi kerja 

karyawan  masih 

dipengaruhi oleh rasa 

suka atau tidak suka 

dari atasan. 

4. Tidak adanya 

pengawasan yang ketat 

dalam hal absen 

karyawan. 
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2 Ira Sri 

Lestari 

(2014) 

Audit Manajemen 

Sebagai Sarana 

Untuk Menilai 

Efektivitas 

Fungsi Sumber 

Daya Manusia 

(Studi Kasus Pada 

CV Rimba 

Sentosa, 

Sukoharjo) 

Kualitatif  Hasil dari penelelitin ini 

yaitu perencanaan dan 

pengembangan karier 

yang tidak efektif karena 

belum merealisasikan 

kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh 

perusahaan. 

3 Aninditia 

Rosiana 

Oktaviani 

(2015) 

 

Audit Operasional  

Atas Fungsi 

Sumber Daya 

Manusia  

Pada PT 

Telekomunikasi 

Indonesia Tbk  

Cabang Jakarta 

Barat 

Kualitatif  Hasil penelitian ini yaitu 

masih ada aktivitas yang 

belum efektif yaitu 

kinerja karyawan, 

struktur pemberian upah, 

kedisipilinan absensi, 

pengelolaan karyawan 

dalam hal lembur kerja, 

dan perhatian karyawan 

atas SOP (Standar 

Operasional Prosedur).  

4 Arum 

Rahmawati 

(2012) 

Audit Manajemen 

untuk Menilai 

Efektivitas Fungsi 

Sumber Daya 

Manusia di Hotel 

Pondok Tinggal 

Borobudur 

Magelang. 

Kualitatif Hasil penelitian ini yaitu 

Hotel Pondok 

Tinggal Borobudur 

Magelang belum 

memiliki prosedur yang 

mengatur perencanaan 

SDM, pelatihan dan 

pengembangan 

karyawan, perencanaan 

dan pengembangan karir, 

penilaian kinerja 

karyawan, 

kompensasi dan balas 

jasa, serta kepuasan kerja 

karyawan. 
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2.7 Pandangan Islam tentang Auditing 

 Pandangan islam mengenai auditing tercantum dalam ayat berikut ini : 

 

Artinya : 

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan 

timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan 

manusia dengan  mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat 

kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu 

dan umat-umat yang dahulu.”(Asy-Syua’ra, 26: 181-184) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah 

dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih 

menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi. 

 

َه األَْمِرفَاتَّبِْعهَاَوالَتَتَّبِْع اَْهَىاَءالَِّذْىَه آلىَْعلَُمْىنثُمَّ َجَعْلنَاَك َعلَى شَ  ِرْىَعٍةمِّ  
Artinya: 

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) 

dari agama itu, maka ikutilah (syariah itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan 

orang-orang yang tidak mengetahui”. QS Al-Jatsiyah 18. 

Makna mengikuti syariah adalah penerapan prinsip-prinsip islam, syariah 

dan tradisinya serta menjadikan syariah menjadikan kerangka kerja dalam setiap 

pekerjaan khususnya dalam paper ini adalah auditing.  
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Di dalam islam sendiri pengertian audit berdasarkan AAOIFI-GSIFI, 

bahwa audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau 

bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui 

pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan lain sebagainya yang 

diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Pada audit syariah, auditor 

juga harus menguji bahwa manajemen telah patuh tidak hanya dengan aspek 

syariah tetapi juga dengan tujuan syariah yang luas (maqasid syariah) yang akan 

melindungi dan meningkatkan kondisi kehidupan manusia. 

Kepatuhan syariah pada dasarnya adalah sampel acak untuk memastikan 

bahwa transaksi diselesaikan sesuai dengan aturan dan pedoman syariah. Program 

Audit Syariah berarti dokumen manual berbasis Syariah yang jelas menguraikan 

langkah demi langkah prosedur audit syariah, kebijakan dan proses saat 

menawarkan jasa keuangan syariah. Program Audit juga harus mencakup standar 

operasional prosedur, termasuk akuntansi, peraturan dan persyaratan lainnya. 

Sistem perekonomian Indonesia tidak lagi sebatas pada perekonomian 

konvensional. Sistem ekonomi islam yang telah lama hanya menjadi bahasan 

diskusi para ahli kini telah banyak dipraktikan dan diterapkan diberbagai sektor. 

Bermula dalam sektor perbankan yang ditandai dengan munculnya bank syariah, 

kemudian merambat pada sektor keuangan  lainnya seperti asuransi, pasar modal, 

bisnis dan lainnya. Perkembangannya sangat pesat, dan pada saat ini banyak 

terdapat lembaga keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi 

islam yang terdapat di berbagai belahan dunia bukan saja di negara Islam tetapi 

juga di negara non muslim. 
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Berkenaan dengan lembaga keuangan islam, tiap lembaga yang 

menawarkan jasa keuangan islam diharapkan dapat beroperasi sesuai kode etik 

syariah dan harus berfungsi dalam batasan-batasan yang sesuai syariah. Sebagai 

usaha untuk memastikan bahwa operasi lembaga keuangan islam tidak 

bertentangan dengan syariah maka terdapat beberapa lembaga yang berfungsi 

sebagai penasihat dan pengawas kegiatan tersebut, antara lain; Shari’ah Advisory 

Council (SAC), Shari’ah Supervisory Board (SSB) atau Shari’ah Supervisory 

Committee (SSC). 

 Secara internasional, Accounting and Auditing Organizations of Islamic 

Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) 

serta secara nasional di indonesia yaitu Pernyataan standar akuntansi keuangan 

(PSAK) no 101-106 telah mengeluarkan sejumlah standar dan pedoman tata 

kelola berkaitan dengan jasa keuangan islam. 

Dengan munculnya lembaga keuangan Islam pastinya memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. 

Operasional usahanya didasarkan pada prinsip Islam dan menerapkan nilai-nilai 

islami secara konsisten. Maka dari itu, sistem auditing islami sangat diperlukan 

untuk melakukan fungsi audit terhadap lembaga keuangan islam tersebut dan 

kesesuaiannya dengan prinsip syariah. 

Pendekatan dalam perumusan sistem ini adalah seperti yang dikemukakan 

oleh Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution 

(AAOIFI) yaitu :  
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1. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya 

kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan 

mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. 

2. Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kepitalis 

kemudian mengujinya menurut hukum syariah, menerima hal-hal 

yang konsisten dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang 

bertentangan dengan syariah. 

3. Kode etik auditor syariah merupakan bagian yang terpisahkan dari 

syariah islam. Dalam sistem nilai Islam syarat ini ditempatkan sebagai 

landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun disamping 

dasar syariat ini landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran 

manusai pada keyakinan Islam. Beberapa landasan kode etik auditor 

syariah adalah : 

1. Integritas : Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi 

yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya 

kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk 

melaksanakan suatu kewajiban. 

2. Keikhlasan : Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari 

keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari 

nama, pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. 

Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh 

atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah 
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dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa 

dikonversi menjadi tugas ibadah. 

3. Ketakwaan : Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik 

dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah 

satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari 

perilaku yang bertentangan dari syariah khususnya dlam hal yang 

berkitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayan atau 

transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak 

sesuai dengan syariah. 

4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna : Akuntan tidak harus 

membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi 

dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan 

mnenegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya 

dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya 

dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan 

bisa direalisir terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman 

praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu 

dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam 

firman Allah dalam Surat An Nahl ayat 90 “Sesungguhnya Allah 

menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan, dan dalam 

Surat Al Baqarah ayat 195 : Dan berbuat baiklah, karena 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. 
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5. Takut kepada Allah dalam setiap Hal : Seorang muslim meyakini 

bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku 

hamba-Nya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap 

tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti sorang Akuntan/ 

Auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus 

menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau 

atasannya setuju atau menyukainnya. Sikap ini merupakan sensor 

diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang 

berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan dalam 

firman Allah Surat An Nisa ayat 1 : “Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu”, dan dalam Surat Ar Raad Ayat 33 

Allah berfirman : “Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri 

terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian 

sifatnya)”. Sikap pengawasan diri berasal dari motivasi diri berasal 

dari motivasi diri sehingga diduga sukar untuk dicapai hanya 

dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan 

keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu 

memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Sebagaimana firman 

Allah dalam Surat Thaha ayat 7 : “Sesungguhnya dia mengetahui 

rahasia dan apa yang lebih tersembunyi”. 

6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah : Akuntan Muslim 

harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya 

dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya 
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kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil 

amupun yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al 

Zalzalah ayat 7-8 : “Maka barang siapa yang mengerjakan 

kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat (balasan) nya. 

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun 

niscaya dia akan melihat balasnya pula”. 

4. Oleh karena itu seorang auditor/akuntan islam harus bertanggung 

jawab akan semua pekerjaannya dihadapan allah dan juga publik, 

profesi, atasan dan dirinya sendiri.  
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2.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Survei pendahuluan atas fungsi 

SDM pada PT TELKOM Indonesia 

Tbk Cabang Pekanbaru 

 Melakukan review pada aktivitas 

fungsi sumber daya manusia yang 

termasuk lingkup audit. 

 Melaksanakan pengujian 

pengendalian atas fungsi sumber 

daya manusia yang menjadi 

lingkup audit. 

1. Mendiskripsikan kondisi 

2. Menetapkan kriteria 

3. Menemukan penyebab 

4. Menyimpulkan akibat 

atas fungsi sumber daya manusia pada 

PT TELKOM Indonesia Tbk Cabang 

Pekanbaru 

 

 Efektivitas fungsi SDM 

  Saran dan Rekomendasi 

Audit 

Pendahuluan 

 

Riview dan 

Pengujian 

Pengendalian 

Manajemen 

Audit 

Rinci 

Pelaporan Hasil 

Audit 


