
10 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep tentang Peranan 

menurut komaruddin(2005) Pengertian peranan yaitu: 

1. Bagian tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam manajemen 

2. Pola perilaku yang utama diharapkan dapat menyertai suatu status  

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya 

5. Fungsi setiap variabel hubungan sebab akibat 

              Dari uraian diatas peranan dalah suatu yang nyata atau konkrit dan bertujuan 

untuk mempelajari sejauh mana peranan audit operasional dalam menunjang kegiatan 

penjualan 

2.2 Audit 

2.2.1 Pengertian Audit 

untuk mengetahui dengan jelas ada beberapa pengertian audit menurut beberapa 

sumber yaitu: 

pengertian auditing adalah “suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang 
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kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian 

antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil –hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” 

Menurut Agoes (2008), Auditing merupakan suatu proses sistematis untuk 

secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang 

kegiatan – kegiatan ataupun kejadian – kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat 

keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan  dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan. 

 Guy (2007:5) menyebutkan bahwa American Accounting Association 

Committee (AAAC) mendefinisikan audit yaitu suatu proses sistematis yang secara 

objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan 

mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian 

pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek dari audit, 

yaitu: 

1. Sebagai proses yang sistematis, audit adalah suatu pendekatan yang logis, 

terstruktur, dan jelas tujuanya begi pengambilan keputusan 

2. Proses pengumpulan bukti dan pengevaluasian terhadap bukti tersebut 

harus objektif 
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3. Komponen dasar dari proses audit adalah pengumpulan bukti berkaitan 

dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi 

4. Ketika mengaudit laporan keuangan tujuan auditor adalah menentukan 

apakah pernyataan pihak yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, yang merujuk pada prinsip akuntansi  yang berlaku umu 

5. Ketika pekerjaan audit telah selesai maka auditor harus 

mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak – pihak yang 

berkepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, bank dan kreditor. 

Auditing memberikan nilai tambah untuk laporan keuangan suatu perusahaan, 

dikarenakan akuntan publik untuk pihak yang ahli dan independen pada akhir 

pemeriksaannya yang akan memberikan suatu pendapat mengenai kewajaran dari 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.  

2.2.2 Jenis – jenis Auditor  

 Menurut Mulyadi (2010:28) mengklasifikasikan jenis auditor menjadi 3 yaitu:  

a. Auditor independen  

Auditor independen disebut juga auditor eksternal yaitu akuntan publik 

bersertifikat yang mempunyai kantor praktik sendiri dan menawarkan jasa audit serta 

jasa lain kepada klien. 
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b. Auditor internal  

Auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu entitas 

untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut. Tugas utama auditor 

internal adalah melaksanakan audit ketaatan dan audit operasional. Auditor 

internal dapat memiliki ijazah sebagai Certified Internal Auditors (CIA) yang 

dikeluarkan oleh institute of internal Auditors. 

c. Auditor Pemerintah  

Auditor pemerintah digunakan untuk menentukan ketaatan dengan hukum, 

peraturan perundangan, kebijakan dan prosedur. 

2.2.3 Tipe Audit 

 Ada beberapa tipe audit, pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya suatu kegiatan audit 

tersebut.  

 Mulyadi(2010:32) menyatakan bahwa auditing pada umumnya digolongkan 

menjadi 3 golongan yaitu: 

a. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit 

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen 

terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor 
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independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuainnya dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

b. Audit kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit kepatuhan adalah audit yang tugas nya untuk menentukan apakah yang 

diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan banyak 

dijumpai dalam pemerintahan. 

c. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau 

bagian dari padany, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. 

Tujuan audit operasional adalah: 

1. Mengevaluasi kinerja 

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 

3. Membuat rekomendasi untuk perbaaikan dan tindakan lebih lanjut 

2.3 Audit Operasional 

2.3.1 Pengertian Audit Operasional 

 Menurut Agoes (2013:172)  audit operasional merupakan penelaahan atas 

prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat efesiensi dan 

efektivitasnya. 
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 Sedangkan menurut  Hoesada (2009) menyebutkan bahwa audit operasional 

adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasionalnya yang telah ditentukan oleh 

manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan 

secara efektif, efesien dan ekonomis. 

2.3.2 Kriteria dan Ruang lingkup Audit Operasional 

 Kesulitan utama yang umumnya dihadapi audit operasional adalah 

menentukan kriteria audit untuk mengevaluasi efektivitas organisasi. Berbeda dengan 

audit keuangan dalam audit operasional tidak terdapat kriteria tertentu yang berlaku 

umum untuk setiap audit. Perbedaan antara antara audit operasional dengan audit 

keuangan dimana audit operasional bertujuan untuk mengetahui kegiatan, 

mengidentifikasikan kemungkinan terjadinya perbaikan atau peningkatan dan 

memberikan rekomendasi perbaikan atau peningkatan terhadap kegiatan yang sedang 

berjalan dan hasil audit operasional biasanya dilaporkan kepada manajemen 

perusahaan. 

 Dengan adanya kriteria pemeriksaan dapat menentukan apakah suatu kondisi 

yang ada menyimpang atau tidak dan kondisi yang diharapkan. Pemeriksaan pada 

intinya merupakan proses perbandingan antara kenyataan yang ada dengan suatu 

kondisi yang diharapkan maka pada audit operasional pun diperlukan adanya kriteria. 
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 Arens (2008:847) mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang dapat 

digunakan dalam audit operasional yaitu: 

1. Kinerja Historis (Historical Performance) 

Merupakan seperangkat kriteria sederhana yang dapat didasarkan pada hasil 

audit periode sebelumnya. Gagasan dibalik penggunaan kriteria ini adalah 

membandingkan apakah yang telah dilakukan menjadi lebih baik atau lebih buruk 

manfaat kriteria ini adalah bahwa kriteria tersebut mudah dibuat, tetapi mungkin tidak 

memberikan pandangan mendalam mengenai seberapa baik atau buruk sebenarnya 

unit usaha yang diperiksa dalam melakukan sesuatu. 

2. Kinerja yang dapat diperbandingkan ( Benchmarking) 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh 

organisasi lain yang sejenis. Walaupun penilaian prestasi masa lalu, tetapi hasil 

penilaian menggunakan kriteria ini pun belum tentu memberikan gambaran yang 

tepat mengenai keadaan organisasi, karena perberdaan situasi  dan kondisi yang 

dihadapi oleh dua organisasi yang berbeda 

3. Standar Rekayasa (Enginereed Standars) 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar rekayasa, seperti 

penggunaan time dan motion study untuk menentukan banyaknya output yang harus 

diproduksi.  
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4. Diskusi dan Kesepakatan ( Discussion and Agreement) 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan 

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

operasional. 

Ruang lingkup audit operasional merupakan seluruh aspek manajemen ( baik 

seluruh atau sebagian dari program / aktivitas yang dilakukan ), tinjauan 

kebijaksanaan operasinya, perencanaan, praktik (kinerja) hasil dari kegiatan dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, audit dilakukan tidak terbatas hanya 

pada masalah akuntasinya saja, melainkan dari segala bidang yang berhubungan 

dengan perusahaan seperti kepegawaian. 

2.3.3 Tujuan Audit Operasional 

 Audit operasional dalam pelaksanaannya memiliki tujuan yang berbeda pada 

beberapa perusahaan. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh tingkat penerimaan 

manajemen, latar belakang manajemen, tingkat pendidikan dan pelatih para 

pemeriksa serta filosofi dasar organisasi yang selalu berubah sesuai dengan 

perkembangan pengetahuan teknisnya. 

 Menurut Tunggal (2008)  , tujuan audit operasional adalah sebagai berikut: 

1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan 

ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan 

untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan terjadi untuk 

memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan. 
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2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling 

efesien 

3. Untuk mengusulkan pada manajemen bagaimana cara- cara dan alat – alat 

untuk mencapai tujuan apabila manajemn organisasi sendiri kurang memiliki 

pengetahuan tentang pengelolaan yang efesien 

4. Tujuan audit operasional adalah untuk mencapai efesiensi dan efektivitas  dari 

pengelolaan  

Menurut Bayangkara, IBK (2008:177), Audit Operasional bertujuan untuk 

mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, 

Sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas 

pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. 

Berkaitan dengan tujuan audit tersebut, titik berat audit diarahkan terutama 

pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di dimasa yang akan 

datang, disamping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian. 

Pada dasarnya tujuan audit operasional yang utama adalah membantu 

menajemen dalam mencapai efesiensi dan efektivitas operasi perusahaan, dan juga 

untuk menilai apakah cara pengelolaan kegiatan dalam perusahaan sudah berjalan 

dengan baik melalui analisis, penilaian, sasaran komentar dari aktivitas perusahaan 

yang dilakukan pemeriksa operasional atau secara garis besar dapat disimpulkan 

menjadi tiga hal yaitu: 
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1. Menilai kinerja 

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan 

3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan tindak lanjut   

2.3.4 Tipe Audit Operasional  

 Menurut Arens , (2008:123) ada tiga tipe audit operasional yaitu: 

a. Audit Fungsional (Functional Audits) 

Audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu 

organisasi, misalnya fungsi pengeluaran kas, penerimaan kas, pembayaran gaji, audit 

fungsional memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. 

Auditor yang merupakan staf dari internal audit dapat lebih efesien memakai 

seluruh waktu mereka untuk memriksa dalam bidang tersebut. Disamping itu, audit 

fungsional memiliki kekurangan yaitu tidak dievaluasinya fungsi yang saling 

berkaitan. 

b. Audit organisasional (Organizational Audits) 

Audit Organisasional menyangkut keseluruhan unit organisasi, seperti 

department, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam audit ini adalah 

seberapa efesien dan efektif fungsi – fungsi saling berinteraksi. Rencana organisasi 

dan metode – metode untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat penting 

untuk audit jenis ini. 

c. Penugasan khusus (special Assigments) 
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Penugasan khusus timbul atas permintaan manajemen, sehingga dalam audit 

jenis ini terdapat banyak variasi. Misalnya yaitu menentukan penyebab system EDP 

yang efektif, penyelidikan kemungkinan fraud dalam suatu divisi dan membuat 

rekomendasi untuk mengurangi biaya pembuatan suatu barang. 

2.3.5 Tahap – tahap Audit Operasional  

 ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit operasional secara 

garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 menurut Widjayanto (2006:67): 

2.3.5.1 Tahap Pendahuluan 

Tahap survey pendahuluan memberikan kemungkinan untuk terselenggaranya 

perencanaannya dan pekerjaan audit teratur. Ruang lingkup survey pendahuluan dan 

waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya banyak tergantung pada keahlian dan 

pengalaman auditor, pengetahuan atas bidang yang diperiksa, ukuran dan kerumitan 

aktivitas atau program tipe pemeriksaan yang akan dilakukan. Tahap pendahuluan 

terdiri dari:  

a. Pengamatan fisik sekilas 

b. Mencari data tertulis 

c. Wawancara dengan personil manajemen 

d. Analisa keuangan 

Hasil dari tahap pendahuluan ini kemudian disimpulkan dalam suatu laporan 

audit pendahuluan yang lazim disebut memoranda survei 
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a. Pengamatan fisik sekilas 

Dalam pengamatan fisik sekilas harus dipelajari indikasi dan permasalahanny

a. Disini pemeriksa juga perlu mewawancarai masing – masing pimpinan yang 

bertanggung jawab atas suatu fasilitas fisik. Dalam hal ini auditor biasanya 

menngunakan kuesioner yang telah tersusun menurut tekanan permasalahan tertentu. 

Tahap pengamatan fisik sekilas dapat menjadi alat bantu yang amat bagik bagi 

kemampuan auditor dalam menemukan hal – hal penting. 

b. Mencari data tertulis  

Tujuan dari audit operasional adalah menetapkan apakah perusahaan telah 

menerapkan praktek manajemen yang konsisten. Untuk itu auditor harus 

mendapatkan dokumentasi yang dijadikan bahan banding dengan data departemen. 

Tipe dokumen – dokumen tertulis yang harus didapat oleh auditor adalah sasaran dan 

tujuan perusahaan yang tertulis, petunjuk kebijaksanaan dan prosedur perusahaan, 

uraian tugas, bagan organisasi, anggaran, laporan – laporan intern per departemen, 

laporan keuangan, katalog – katalog , bagan arus, formulir – formulir. 

c. Wawancara dengan personil manajemen 

Wawancara dengan masing – masing manajer adalah bagian ketiga dari fase 

pendahuluan audit operasional. Audit operasional harus belajar dari karyawan 

perusahaan dalam arti memahami apa yang mereka rasakan dan bagaimana 

pandangan mereka terhadap suatu perusahaan tertentu. Para ahli dalam suatu 



 22 

perusahaan adalah mereka yang berwenang menjalankan perusahaan adalah mereka 

yang berwenang menjalankan perusahaan, kerena pemeriksa dapat memperoleh 

informasi yang terbaik dengan jalan mewawancarai para manajer untuk 

mengidentifikasikan permasalahan. 

d. Analisa keuangan 

Langkah pertama dalam tahap analisa ini mencakup analisa laporan keuangan 

dan laporan manjemen intern lainnya. Auditor operasional harus menghitung rasio – 

rasio tradisional seperti, current ratio, quick ratio, perputaran piutang, dan perputaran 

harta. 

2.3.5.2 Tahap Audit Mendalam 

Dalam tahap audit mendalam auditor akan memperoleh kesemapatan lebih 

luas untuk memperkuat dan meyakinkan kesimpulan yang diperoleh dari tahap audit 

pendahuluan. Dengan dilaksanakannya audit mendalam, auditor pada dasarnya 

memusatkan tugasnya pada proses perolehan dan pengukuran bukti. Semua bukti 

pendukung yang diperoleh diukur dan analisis. Hal ini perlu dilakukan mengingat 

adanya keterbatasan waktu dan biaya dalam pelaksanaan audit operasional. 

Dalam tahap ini pemeriksaan lebih lanjut atas penilaian kegiatan – kegiatan 

perusahaan guna mencapai tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan yaitu efektivitas 

dan efesiensi. Auditor akan menyusun kesimpulan audit serta mengembangkan 

rekomendasi mengenai berbagai tindakan perbaikan yang diperlukan untuk 
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menyelesaikan masalah yang ada. Dalam pemeriksaan tercakup kegiatan – kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan, yang meliputi antara lain: 

a. Wawancara dengan pegawai inti pada semua tingkata organisasi 

b. Mengidentifikasi dan mewawancarai sumber – sumber estern yang 

dianggap penting tanpa melanggar kerahasiaan penugasan 

c. Observasi aktivitas operasional dan fungsi – fungsi manajemen 

d. Penelitian system pengendalian intern 

e. Penelitian arus transaksi dalam pemisahan 

f. Penelitian penempatan pegawai, peralatan, formulir,dan laporan  

g. Penelitian aspek – aspek inti aktivitas fungsional 

2. Analisa yang meliputi antara lain : 

a. Penghubung data yang dikumpulkan dengan criteria pengukuran 

kegiatan, apabila diperlukan  

b. Penilaian resiko pemisahan untuk menentukan bidan dan aktivitas 

yang dapat ditingkatkan, pendokumentasian temuan – temuan dan 

manfaat potensial 

c. Penugasan kembali criteria pengukuran dengan pegawai yang 

bersangkutan. 

d. Pengembangan alternatif, rekomendasi dan saran – saran untuk 

perbaikan 
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2.3.5.3 Tahap Pelaporan 

Setelah tahap audit mendalam selesai, auditor bertanggung jawab untuk 

melaporkan hasil auditnya kepada manajemen ataupun pihak lain yang memebrikan 

penugasan melalui suatu laporan hasil audit.  

Bentuk sifat laporan akan tergantung pada permintaan pihak yang 

memberikan penugasan atau kebijaksanaan auditor. Suatu laporan biasanya 

mengandung uraian mengenai kegiatan apa yang akan dikerjakan dalam audit, daerah 

mana yang perlu mendapat perbaikan dan rekomendasi yang diusulkan untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas perusahaan. Isi laporan audit operasional akan 

banyak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tergantung dari sifat 

perusahaan yang diperiksa dan tipe masalah yang perlu ditelaah. 

Pada umumnya laporan audit operasional meliputi unsur- unsur sebagai 

berikuut: 

a. Tujuan dan ruang lingkup penugasan 

b. Prosedur – prosedur yang digunakan adalah auditor 

c. Temuan – temuan khusus 

d. Rekomendasi jika perlu 

2.3.6 Temuan Audit Operasional 

Menurut tunggal dalam fransiska (2014) sesuatu yang penting dalam audit 

operasional adalah pengembangan temuan – temuan untuk dikomunikasikan kepada 

pihak – pihak lain. Temuan diartikan sebagai himpunan informasi – informasi 
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mengenai kegiatan, organisasi, kondisi atau hal – hal lain yang telah dianalisa atau 

dinilai serta diperkirakan akan menarik. Penyusunan mencakup beberapa yaitu: 

a. Kondisi, dimana memuat uraian tentang hal –hal yang ditemukan oleh 

auditor dilapangan dan mengungkapkan hal – hal yang sesungguhnya 

terjadi 

b. kriteria, harus menguraikan kriteria atau ketentuan yang dianggap atau 

tidak dipenuhi oleh kondisi yang diuraikan pada butir a 

c. sebab, harus dapat menjelaskan unsure yang menjadi penyebab perbedaan 

antara kondisi dan kriteria 

d. akibat atau dampak, dimana harus dapat menjelaskan adanya akibat atau 

dampak yang ditimbulkan akibat perbedaan antara kondisi dan kriteria 

e. rekomendasi, dimana harus memuat suatu saran yang dapat dilakukan dan 

dapat diterapkan oleh pihak auditan untuk memperbaiki kesalahan yang 

terjadi. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa hal yang terpenting dalam melaksanakan 

audit operasional adalah pengembangan temuan kepada pihak yang berkepentingan 

dan didalamnya harus tercantum kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi. 

2.3.7 Perbedaan Audit Keuangan dengan Audit Operasional 

Sebelum melaksanakan audit operasional, harus mengetahui perbedaan antara 

audit operasional dengan audit keuangan.  
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Menurut Agoes (2013:173) perbedaan audit operasional dengan audit 

keuangan adalah:  

1. Audit keuangan berorientasi pada masa lalu dan lebih menekankan pada 

apakah informasi historis dicatat dengan benar. Sedangkan audit 

operasional berorientasi menekankan pada efesiensi dan efektivitas. 

2. Dalam hal distribusi laporan, audit keuangan ditujukan kepada banyak 

pemakai laporan keuangan dan didistribusikan secara detil. Sedangkan 

laporan audit operasional sangat berbeda dari satu audit keaudit lainnya 

karena keterbatasan distribusi operasional dan beragamnya sifat audit 

untuk efesiensi dan efektivitas. 

3. Pada keterlibatan bidang bukan keuangan, audit operasional mencakup 

banyak aspek efisiensi dan efektivitas dalam sebuah badan usaha. Audit 

keuangan dibatasi hanya pada hal – hal yang langsung mempengaruhi 

kewajaran penyajian laporan keuangan. 

Adapun perbedaan audit operasional dengan audit keuangan menurut Agoes 

(2013:173) yaitu: 

Tabel  2.1 

Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Operasional  

Karakteristik  Audit Keuangan  Audit Operasional 

Tujuan  Menyatakan pendapat tentang 

laporan keuanagan dan 

menilai system pengendalian 

akuntasi dalam menjaga 

keamanan aktivitas 

Menilai dan meningkatkan 

keefektifan pengelolaan 
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perusahaan  

Ruang lingkup Data dan cacatatan keuangan 

urusan keuangan dalam 

perode yang dudah lalu 

Operasi atau fungsi 

Orientasi  Urusan keuangan dalam 

periode yang sudah lalu 

Urusan operasional yang 

sudah lalu, kerang dan akan 

datang 

Standar 

Penilaian  

Prinsip – prinsip akuntansi 

yang berlaku umum 

Prinsip – prinsip manajemen 

operasional 

Metode  Standar – standar audit yang 

berlaku umum  

Teknik –teknik manajemen 

operasi 

Pelaksanaan 

audit  

Audit eksternal  Auditor eksternal atau pun 

internal yang independen 

dan kompeten 

Standard 

penilaian  

Prinsip – prinsip akuntansi 

yang diterima secara umum 

Prinsip – prinsip dan 

praktek yang sehat dalam 

pengelolaan operasi 

Pemakai  Manajemen dan pihak 

eksternal (pemegang saham) 

Manajemen perusahaan 

2.3.8 Keterbatasan audit operasional 

Menurut Widjayanto (2006:56) ada beberapa keterbatasan audit operasional 

yaitu: 

1. Waktu 

Waktu menjadi factor yang membatasi, karena auditor harus memberikan 

informasi kepada manajemen setidaknya tepat waktu untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi.sebaiknya audit operasional dilakukan secara teratur untuk menjamin 

bahwa permasalahan yang penting untuk perusahaan. 

2. Keahlian Auditor 
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Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan oleh pada auditor operasional 

karena tidak mungkin bagi seorang auditor mengetahui berbagai disiplin bisnis. 

Auditor operasional hanya lebih ahli dalam bidang audit dari pada bisnis. 

3. Biaya  

Biaya juga merupakan salah satu factor pembatas, karena itu tentu saja biaya 

audit harus lebih kecil dari biaya yang di hemat. Oleh karena itu auditor harus 

mengabaikan masalah kecil yang mungkin dapat memakan biaya jika diselidiki lebih 

lanjut. 

Isi laporan audit operasional berbeda antar yang satu dengan yang lainnya, 

tergantung atas sifat perusahaan yang diperiksa dan tipe masalah yang ditelaah. 

Namun secara umum, laporan hasil audit akan memuat hal – hal sebagai berikut: 

1. Tujuan dan lingkup audit 

2. Prosedur audit yang digunakan auditor 

3. Temuan khusus hasil audit 

4. Rekomendasi tindakan perbaikan penjualan 

2.4 Efektivitas 

Efektivitas pada dasarnya berhuungan dengan pencapaian tujuan atau target 

atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam audit 

operasional,efektivitas adalah suatu indikator yang menunjukkan seberapa baiknya 

sistem operasional yang sudah ada dalam perusahaan tersebut. 
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2.4.1 Pengertian Efektivitas 

 Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu Effective yang berarti berhasil, 

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular 

mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna  atau  menunjang 

tujuan. Sesuatu dikatakan efektif, apabila perusahaan bisa mencapai tujuan 

perusahaan tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkannya (jurnal Ilmiah 

Ranggagading : 2009). 

Keberhasilan dan kepemimpinan sering di ukur dengan konsep efektivitas. 

Walaupun banyak yang setuju bahwa suatu manajemen berperan dalam mencapai 

efektivitas organisasi, tetapi sulit memperinci apa yang dimaksud konsep efektivitas. 

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target 

kebijakan. Agoes (2013:179) 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran 

yang ahrus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 

2.4.2 Pengukuran Efektivitas 

 Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana dengan actual yang 

terjadi. Pengukuran efektivitas dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian perusahaan dalam suatu periode 

akuntansi. Menurut Mardiasmo (2005:67). Efektivitas hanya melihat apakah suatu 

program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nafarin 
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(2005:88) anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan 

pada dasarnya penjualan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya 

 Maka, dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat di ukur 

dengan membandingkan rencana atau target dengan akualisasi / realisasi / hasil nyata 

yang sesungguhnya . maka rumus dari efektivitas yaitu: 

  Efektivitas = realisasi / hasil nyata  X 100 %  

    Anggaran / target  

2.4.3 Efektivitas Penjualan 

 Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapat keuntungan yang sebenar – 

benarnya dari kegiatan produksinya, oleh karena itu perusahaan dengan manajemen 

didalamnya akan menargetkan penjualan yang akan dicapai dalam suatu periode, 

penjualan ini, dapat dikatakan efektif apabila perusahaan dapat mencapai penjualan 

yang ditargetkan oleh pihak manajemen. Anggaran penjualan merupakan dasar 

penyusunan anggaran lainnya dan pada umumnya anggaran penjualan disusun 

terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. 

Menurut Anthony, dkk ( 2014:20) ada dua unsur yang mempengaruhi 

efektivitas penjualan yaitu: 

1. Anggaran Perusahaan 

Dalam anggran penjualan tertuang target penjualan yang telah disepakati dan 

ditetapkan. Dalam menetapkan target tersebut diperlukan perhitungan dan 

pertimbangan yang matang menyangkut seluruh sumber daya yang memiliki dan 
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faktor – faktor lain diluar perusahaan yang mempengaruhi perusahaan atau 

lingkungan bisnis. Target yang ditetapkan merupakan bagian dari kemampuan 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan setelah menghitung dan 

mempertimbangkan setiap faktor tersebut baru perusahaan dapat memutuskan target 

yang akan dicapai. 

2. Realisasi Penjualan 

Anggaran penjualan yang sudah disetujui dan disahkan akan dilaksanakan 

oleh perusahaan dengan melakukan kegiatan penjualan didukung dengan sumber 

daya yang memiliki dalam rangka mencapai target penjualan akan memberikan hasil 

penjualan yang pada akhir periode merupakan realisasi penjualan. 

Efektivitas penjualan dapat di ukur dengan membandingkan realisasi 

penjualan dengan anggaran penjualan perusahaan dalam mencapai sasaran kegiatan 

penjualan. 

2.5 Penjualan  

Penjualan merupakan proses tindak lanjut pemasaran yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Melalui aktivitas penjualan  perusahaan menjalin 

hubungan dengan pihak lain. Dimana terjadi penyerahan barang dan perolehan kas 

yang senilai dengan barang tersebut. 

2.5.1 Pengertian Penjualan  

Pengertian penjualan menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009) 

yaitu:  
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Barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk 

dijual kembali, seperti bang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan property lain 

yang dibeli untuk dijual kembali. Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan 

bahwa penjualan yaitu suatu pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas 

barang atau jasa dari penjual kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan 

imbalan dari pihak penerima barang atau jasa sebagai timbale balik atas penyerahan 

tersebut. 

Secara umum penjualan dapat dibagi menjadi dua yaitu, penjualan tunai dan 

penjualan kredit. Penjualan tunai yaitu terjadi apabila penyerahan barang atau jasa 

segera diikuti dengan pembayaran dari pembelian sedangkan penjualan kredit ada 

tenggang waktu antara saat penyerahan barang atau jasa dalam penerimaan 

pembelian.  

Keuntungan dari penjualan tunai yaitu hasil penjualan tersebut langsung 

terealisir dalam bentuk kas yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan 

likuiditasnya, tetapi umumnya pembelian cenderung secara kredit. Oleh sebab itu 

dalam usaha untuk memperbesar volume penjualan, perusahaan menjual produknya 

secara kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan pendapatan kas, tetapi 

kemudian menimbulkan piutang. Kerugian penjualan kredit adalah timbulnya biaya 

administrasi piutang dan kerugian akibat tertagih. 
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2.5.2  Tujuan  Penjualan  

 Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting, 

karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut maka akan terbentuk laba yang 

dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

 Menurut Basuswastha (2005:87) Tujuan umum penjualan yang dimiliki oleh 

perusahaan yaitu: 

1. Mencapai volume penjualan tertentu 

2. Mendapat laba tertentu 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan  

2.5.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penjualan  

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor- faktor tertentu yang dapat 

meningkatkan aktivitas perusahaan, oleh sebab itu manager penjualan perlu 

memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi penjualan. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi penjualan sebagai berikut: 

1. Kondisi dan kemampuan penjual  

Kondisi dan kemampuan penjual  terdiri dari pemahaman atas beberapa 

masalah penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat dati 

tenaga penjual adalah : 

a. Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan 

b. Harga produk atau jasa 
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c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran dan pengiriman  

2. Kondisi Pasar 

Pasar sebagai kelompok pembelian atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan dan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. 

3. Modal 

Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut garang 

dagangan ditempatkan atau untuk membesar usahanya. 

4. Kondisi Organisasi Perusahaan 

Pada perusahaan yang besar, biasanya masalah penjual ditangani oleh bagian 

tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang oleh orang – orang yang ahli 

dibidang penjualan. 

5. Faktor – faktor Lain 

Faktor – faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, dan pemberian 

hadiah sering mempengaruhi penjualan karena diharapkan dengan adanya faktor – 

faktor tersebut pembeli akan kembali membeli barang yang sama.  

2.6 Peranan Audit Operasional dalam Menunjang Efektivitas 

Suatu perusahaan bisa berkembang dengan baik yaitu dengan mengikuti 

kompleknya aktivitas yang dijalankannya, hal ini menuntut pelaksanaan aktivitas 

yang efesien dan efektivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 
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mengetahui perbandingan sampai sejauh mana tujuan yang ditetapkan tersebut 

berbanding dengan kondisi yang ada perlu dilakukan audit.  

Efektivitas operasi merupakan kegiatan pokok yang penting didalam suatu 

perusahaan, karena dari kegiatan itu sasarannya adalah penghematan waktu, tenaga 

dan biaya untuk pencapaian tujuan perusahaan. Efektivitas berhubungan satu dengan 

yang lain, tetapi tidaklah selalu siring sejalan. Dalam suatu organisasi yang 

menerapkan pencapaian tingkat efesiensi yang tinggi. Mungkin akan terhambat dalam 

pencapaian efektivitas atau sebaliknya. Maka efisiensi dapat menjadi pelengkap tetapi 

juga dapat bertentangan dengan efektivitas pelaksanaannya. Untuk mengetahui hal 

tersebut diperlukan adanya suatu audit operasional atas suatu kegiatan guna 

mengetahui tercapai atau tidaknya efektivitas yang telah diterapkan perusahaan 

sebelumnya. 

Peranan audit operasional atau fungsi penjualan dalam hubungannya untuk 

mencapai efektivitas perusahaan meliputi seluruh aspek dan kegiatan yang 

bersangkutan dengan penjualan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan audit operasional 

aktivitas penjualan seperti yang dikemukakan oleh Halim dan Retno (2015) yaitu 

Tujuan dilakukannya audit operasional atas kegiatan penjualan adalah : 

1. Menilai pelaksanaan kegiatan penjualan 

2. Mendeteksi adanya kelemahan dalam kegiatan penjualan 

3. Mencari alternative dalam usaha meningkatkan efesiensi dan efektivitas 

penjualan 
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2.7 Pandangan Islam tentang Audit dan Efektivitas Penjualan  

Seorang Auditor haruslah independen dalam melaksanakan tugasnya agar 

tidak ada pihak – pihak yang merasa dirugikan. Hal ini telah disebutkan dalam Al – 

Quraan surat An – Nisa’ ayat 135 yaitu Allah SWT berfirman : 

                                           

                                         

              

Artinya : “ Wahai orang – orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar – 

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atai ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih 

tahu kemaslahatannya. Maka jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan ( kata – kata ) atau 

enggan menjadi saksi,. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 

apa yang kamu kerjakan .” (Q.S An- Nisaa’: 135) 

 Dari ayat diatas telah jelas bahwa seorang Auditor haruslah berlaku adil dan 

bijaksana terhadap siapapun walaupun itu menyangkut kepentingan klien yang 

meminta seorang auditor untuk mengaudit perusahaannya.  

 Dan ayat yang menjelaskan tentang efektivitas penjualan yang diterangkan 

oleh Allah SWT dalam firmannya yaitu: 
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Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu  

Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di 

antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya 

orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.(QS.Al – An’am 

:135) 

 Ayat diatas memiliki dimensi “ hasil akhir pekerjaan pasti ada dan 

memastikan hasil pada fungsi amil. Pemahaman gagasan ini didasarkan atas kata 

fasata’lamuna man takun lahu aqibatuddar, hasi yang baik. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya adalah  sebagai 

berikut:   

Tabel II 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Pengaramg  Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian  

1. Fransiska Panjaitan 2015 Peranan Audit 

Operasional dalam 

menunjang 

efektivitas penjualan 

pada PT Victory 

Surabaya 

Audit operasional 

dinilai berperan 

dalam menunjang   

efektivitas penjualan 

sini dapat dilihat dari 

hasil wawancara 

dimana audit 

operasional, 

penyususnan laporan 

dan tindak lanjut 

telah dilakukan 

dengan baik 

2. Gita Juliani  2012 Peranan audit 

operasional dalam 

menunjang sistem 

pengendalian intern 

penjualan pada PT 

Indomobil Trada 

Nsional (nissan 

Audit operasional 

dinilai sangat 

berperan dan 

pengendalian intern 

penjualan sangat 

efektif 
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kelapa gading) 

3 David Faizal Anam 

dan Akhmad Ridwan  

2013 Peranan audit 

operasional untuk 

meningkatkan 

kinerja fungsi 

pemasaran PT MNC 

Finance, Tbk 

Audit operasional 

telah telah 

dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan 

yang telah 

ditetapkan oleh 

divisi internal audit 

dan juga berperan 

dalam meningkatkan 

jasa pelayanan 

pemasaran 

4 Perwita Permata sari 

dan Jazid Yad 

Pudomo 

2014 Peranan audit 

operasional dalam 

meningkatkan jasa 

pelayanan pada PT 

Kai Parsero  

Audit operasional 

berperan dan jasa 

layanan sangat baik  

5. Roslia ardiani 

Hijayati, dkk 

2014 Analisis audit 

operasional dalam 

meningkatkan 

efektivitas, efesiensi 

dan ekonomis bagian 

Produksi (studi pada 

PT Semen Gresik 

Persero 

PT semen Gresik 

persero telah 

melaksanakan audit 

operasional dengan 

cukup baik. Hak ini 

dapat dilihat dari 

hasil produksi yang 

diaudit oleh auditor 

internal setiap 

tahunnya. 

Sumber penelitian 2016 

 

 

 

 

 


