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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori Terdahulu 

   Penelitian Khairi (2009), mengenai Audit Operasional untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi produksi (studi pada PT. Kemasan 

Mitra Bersama Banjarmasin). Teknik data yang digunakan adalah teknik 

wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersifat kualitatif.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aktivitas perencanaan produksi PT. Kemasan Mitra 

Bersama Banjarmasin yang sudah diterapkan tidak selalu sesuai dengan rencana, 

faktor manajemen tenaga kerja yang belum dikelola dengan baik, dan kegiatan 

pengawasan produksi yang dilakukan dengan perusahaan tidak sepenuhnya 

menunjang kelancaran proses produksi. Pengendalian produksi yang dilakukan 

perusahaan merupakan suatu kegiatan rutinitas atau kebiasaan yang tidak ada 

pengendalian produksi secara tertulis. Kegiatan pengendalian kualitas perusahaan 

masih belum memadai dan fungsi produksi sudah telah mencapai efisien dan sudah 

efektif. 

   Sedangkan penelitian mengenai Audit Operasional untuk Menilai 

Efisiensi dan Efektivitas pada Fungsi Penjualan di UBD. PT Sang Hyang Seri 

dilakukan oleh Ardiansah (2006). Teknik analisis data yang digunakan adalah 

kuantitatif yaitu ukuran efisiensi dengan perbandingan analisis biaya penjualan 

dengan hasil penjualan, dan efektivitas dengan menggunakan anggaran serta 

realisasi penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belumlah 

efisien jika diliat dari total produk tetapi jika diliat dari masing-masing produk 
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terdapat jenis produk yang sudah efisien yaitu jagung komposit. Dari ukuran 

efektivitas pada tahun 2004 belum terealisasi tetapi pada tahun 2005 sudah 

terealisasi. Dari analisis tersebut dapat dinilai perusahaan sudah melakukan 

perbaikan dalam penjualan. 

   Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti ini, teknik yang 

digunakan adalah teknik wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

bersifat kualitatif, efektif dan efektif dengan mengamati penyaluran kredit KUD 

Dadi jaya, manajemen tenaga kerja KUD Dadi jaya dan kegiatan pengawasan 

kredit. Selanjutnya peneliti melakukan teknik kuantitatif ukuran efisiensi dengan 

membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dengan membandingkan analisis 

biaya penyaluran kredit dengan hasil penyaluran kredit dan efektivitas 

menggunakan anggaran serta realisasi penyaluran kredit. yang isinya berkaitan erat 

dengan masalah yang diteliti sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan 

dan saran-saran. Periode yang diamatin adalah tahun 2012,2013 dan tahun 2014. 

Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi konsep yang diamati. 

B. Landasan Teori 

1. Auditing 

a. Pengertian audit 

   Menurut Mulyadi (2010) pengertian audit adalah Secara umum 

auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian anatara pernyataan-
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pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-

hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. 

   Pengertian auditing menurut  Agoes (2012) auditing adalah suatu 

pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang 

independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajeman, 

beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan 

untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

    Pengertian atau Definisi menurut Arens & Loebbecke (1995) proses 

pengumpulan dan pengevaluasin bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur 

mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan 

independen untuk dapat  menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi 

dimaksud dengan criteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya 

dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten. 

    Dari definisi lain auditing menurut Harahap (2002) dalam perspektif 

Islam di Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang 

dalam Al-Qur’an sebagai berikut : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang 

penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis 

itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berhutang itu adalah orang 

yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri yang tidak mampu 
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mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu. Jika 

tidak ada dua orang laki-laki maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa seseorang lagi 

mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan member keterangan apabila merea 

dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar 

sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah lebih dapat 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. 

(Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli, dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu  

maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 

Allah. Allah mengajarkanmu dan Allah maha mengetahui segala seesuatu.” (QS. 

Al Baqorah) 

Ayat ini mewajibkan penulisan utang piutang untuk menjamin terciptanya 

kebenaran dan keadilan. Menurut ayat ini pencatatan saja tidak cukup, tetapi harus 

ada persaksian di pihak lain. Profesi akuntan sangat relevan dengan fungsi 

kesaksian (attestasion) dan fungsi akunting dengan pencatatan. 

    Dari definisi-definisi tersebut menurut Ulum (2009), ada beberapa 

kunci yang akan memudahkan pemahaman tentang audit, yaitu sebagai berikut : 

1. Informasi yang dapat diukur dan kriteria yang ditetapkan 
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Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan 

sejumlah standar (criteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan 

pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus 

dapat diukur, informasi yang dapat diukur (dikuantifikasi) memiliki berbagai 

bentuk. 

2. Entitas ekonomi 

Setiap kali audit dilakukan, lingkup tanggung jawab auditor harus jelas, 

terutama mengenai penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit. 

Entits ekonomi dimaksud sering kali merupakan satuan illegal, misalnya PT, 

CV, Firma, lembaga pemerintahan atau organisasi nirlaba. Akan tetapi, dalam 

konteks tertentu, satuan bias berbentuk devisi, departemen, atau bahkan seorang 

manusia. 

3. Pengumpulan dan Pengevaluasian bahan bukti 

Bahan bukti diartikan sebagai segala informasi yang digunakan auditor dalam 

menentukan kesesuaian informasi yang sedang diaudit dengan kriteria yang 

ditetapkan. 

4. Orang yang kompeten dan independen 

Seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang 

digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan 

untuk mendukung kesimpulan yang diambilnya. Auditor harus pula 

mempunyai sikap mental independen. Sesekali ia ahli, apabila tidak mempunyai 

sikap independen dalam mengumpulakan informasi akan tidak berguna, sebab 

informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan haruslah tidak biasa. 
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5. Pelaporan 

Tahap terakhir dalam audit adalah penyusunan laporan audit merupakan alat 

penyampaian temuan-temuan kepada para pemakai laporan tersebut. Walaupun 

laporan isi audit berbeda, tetapi pada hakikatnya laporan tersebut harus mampu 

memberikan informasi mengenai kesesuaian informasi-informasi yang 

diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

   Kegiatan audit adalah manifestasi dari pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban manajemen dalam mengella keuangan dan operasionalnya. 

Kemudian dilakukannya audit atas laporan keuangan dan laporan operasional 

lainnya karena (1) pengguna informasi, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) tidak mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk mereview 

keseluruhan kegiatan dan nilai substantifnya, dan/atau (2) tidak memiliki akses 

langsung untuk menilai kredibilitas manajemen, melainkan hanya bisa percaya 

melalui review kritis terhadap laporan yang telah disajikannya. Karena itu, perlu 

audit oleh auditor independen guna mengantisipasi kemungkinan salah saji material 

dan menambah atau menjamin derajat kredibilitasnya (Rosjidi, 2001). 

b. Jenis Audit 

  Secara umum dalam akuntansi nonpublic, audit dibedakan dalam tiga 

jenis yaitu audit laporan keuangan (financial statement audit), audit operasional 

(operational audit), dan audit kataatan (compliance audit) yaiu sebagai berikut : 

1. Audit Laporan Keuangan 

Audit laporan keuangan adalah audit menentukan apakah laporan keuangan 

secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi 
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telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya, kriteria itu 

adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Asumsi dasar dari suatu audit 

laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan dimanfaatkan oleh 

kelompok-kelompok berbeda untuk maksud berbeda. Oleh karenanya, jauh 

lebih efisien mempekerjakan satu auditor untuk melaksanakan audit dan 

membuat kesimpulan yang dapat diandalkan oleh semua pihak daripada 

membiarkan masing-masing pihak melakukan audit sendiri-sendiri. 

2. Audit Operasional 

Audit operasional merupakan penelaaah atas bagian manapun dari prosedur dan 

metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. 

Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan 

sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi 

perusahaan. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, 

mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi 

untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

3. Audit Ketaatan 

Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk mempertimbangkan apakah 

auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah 

ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada 

perusahaan swasta dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana akuntansi 

telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Audit 

Ketaatan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 
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   Menurut Agoes (1992) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa 

dibedakan atas: 

1) Management Audit ( Pemeriksaan Operasional ) 

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh 

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah 

dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 

2) Compliance Audit ( Pemeriksaan ketaatan ) 

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 eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktoral 

Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP 

maupun Bagian Internal Audit. 

3) Internal Audit ( Pemeriksaan Intern ) 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik 

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan 

terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 

c. Tahapan-Tahapan Audit 

  Tahapan-tahapan audit (pemeriksaan umum oleh akuntan public 

ataslaporan keuangan perusahaan) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang 

membutuhkan jasa Audit. 
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2) KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan 

beberapa alasan yaitu : 

a. Alasan perusahaan mengaudit laporan keuangannya (apakah untuk 

kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank/kreditor, Bapepam-

LK, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-lain). 

b. Apakah perusahaan pernah diaudit KAP lain. 

c. Apa jenis perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut. 

d. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan 

bantuan computer. 

e. Apakah system penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi. 

f. KAP mengajukan surat Penawaran (audit proposal) yang antara lain berisi: 

jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit, kapan audit dimulai, kapan 

laporan harus diselesaikan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui, audit 

proposal tersebut akan menjadi Engagement Letter (Surat 

Penugasan/Perjanjian Kerja). 

g. KAP melakukan audit field work (pemeriksaan lapangan) dikantor klien. 

Setelah audit field work selesai KAP memberikan draft audit report kepada 

klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft disetujui klien, KAP akan 

menyerahkan final audit report, namun sebelumnya KAP harus meminta 

Surat Pernyataan Langganan (Client Representation Letter) dari klien yang 

tanggalnya sama dengan tanggal audit report dan tanggal selesainya audit 

field work. 
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h. Selain audit Report, KAP juga diharapkan memberikan Management Letter 

yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan 

pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya. 

2. Audit Operasional 

a. Pengertian Audit Operasional 

   Definisi audit operasional yang dikemukakan oleh Arens&Loebbecke 

(1996) yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan 

metode operasi organisasi. 

Audit operasional lebih berorientasi ke masa depan, artinya hasil dari penilaian 

berbagai kegiatan operasional tersebut diharapkan dapat membantu manajemen 

dalam meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dari bagian suatu organisasi. 

b. Kriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional 

   Kesulitan utama yang umumnya dihadapi dalam audit operasional 

adalah menentukan kriteria audit untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas 

organisasi. Berbeda dengan audit keuangan, dalam audit operasional tidak terdapat 

criteria tertentu yang berlaku umum untuk setiap audit. 

   Kriteria adalah nilai-nilai ideal yang digunakan sebagai tolak ukur 

dalam perbandingan. Dengan adanya kriteria, pemeriksaan dapat menentukan 

apakah suatu kondisi yang ada menyimpang atau tidak dan kondisi yang 

diharapkan. Karena 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&Loebbecke (1996, 771) menyebutkan bahwa sumber-sumber 

kriteria ada beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan auditor operasional dalam 

mengembangkan criteria evaluasi khusus. Ini mencangkup : 

1) Kinerja Historis 

Merupakan seperangkat kriteria sederhana yang dapat didasarkan pada hasil 

audit periode sebelumnya. Gagasan di balik 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 

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 perbedaan situasi dan kondisi 

yang dihadapi oleh dua organisasi yang berbeda. 

3) Standar Rekayasa 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar rekayasa, seperti 

penggunaan time and motion study untuk menentukan banyaknya output yang 

harus diproduksi. 

4) Diskusi dan Kesepakatan 
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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 menurut Widjayanto (1985) adalah: 

“Audit operasional mencakup tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan 

perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, personalia dan kadangkala 

mencakup fasilitas fisik”. 

   Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup merupakan seluruh 

aspek manajemen (baik seluruh atau sebagaian dari program/ aktivitas yang 

dilakukan), tinjauan kebijaksanaan operasinya, perencanaan, praktik (kinerja), hasil 

dari kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit dilakukan 

tidak terbatas hanya pada masalah akuntansinya saja, melainkan dari segala bidang 

yang berhubungan dengan perusahaan seperti kepegawaian. 

c. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional 

   Keputusan untuk mengadakan pemeriksaan operasional oleh pihak 

manajemen mempunyai tujuan dan manfaat bagi perusahaan. Tujuan dari 

pemeriksaan operasional adalah salah satunya dengan melihat sampai mana 

kemajuan dari perusahaan. Setelah dilakukan audit operasional bisa dilihat oleh 

manajemen perusahaan apa saja keterbatasan dari perusahaan yang di audit. 

   Menurut Tunggal (2000) ada tiga tujuan dilakukannya audit 

operasional sebagai berikut : 
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1. Audit operasional dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur prestasi dari 

setiap bidang-bidang yang dijadikan sebagai objek pemeriksaan. Kriteria 

prestasi itu dinilai dari tingkat efektivitas dan efisiensi yang dicapai. 

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. Pada setiap akhir audit 

operasional akan dihasilkan suatu laporan yang menjelaskan mengenai hasil 

pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya laporan ini, akan 

membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi masalah yang timbul di 

perusahaan. 

3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Masalah 

yang telah diidentifikasi dapat disajikan sebagai dasar bagi pihak manajemen 

untuk menyusun langkah-langkah perbaikan atau tindak lanjut yang diperlukan. 

  Dengan tercapainya tujuan tersebut, menurut (Tunggal, 2000), audit 

operasional memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan 

keputusan. 

2. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan dalam 

pengendalian. 

3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang diharapkan, rencana-

rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah. 

4. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan 

tindakan yang akan diambil. 

5. Menilai efisiensi pengguna sumber daya. 
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6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

7. Menyediakan tempat pelatihan personil dala fase operasi perusahaan. 

Dari uraian di atas, manfaat audit operasional berorientasi ke arah peningkatan 

prestasi manajemen diwaktu yang akan datang yang bermanfaat bagi perusahaan 

itu sendiri. Hasil audit operasional diharapkan menemui titik focus permasalahan 

yang mendasar dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

d. Jenis-jenis Audit Operasional 

    Menurut Arens &Loebbecke (1996 : 766 - 763) ada tiga jenis audit 

operasional yaitu : 

1. Audit Fungsional (Functional Audits) 

Merupakan suatu alat penggolongan kegiatan suatu perusahaan, seperti fungsi 

penerimaan kas atau fungsi produksi. Ada banyak cara untuk menggolongkan 

dan membagi lagi fungsi-fungsi yang ada. Misalnya, terdapat fungsi akuntansi, 

tetapi terdapat juga fungsi-fungsi pengeluaran kas, penerimaan kas, dan 

pembayaran gaji. Ada fungsi penggajian, tetapi ada pula fungsi penerimaan 

pegawai, perhitungan waktu dan pembayaran gaji. Jadi pada intinya audit 

fungsional ini berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi 

yang berhubungan misalnya dengan fungsi penggajian suatu divisi atau untuk 

perusahaan secara keseluruhan. 

2. Audit Organisasional (Organizational Audits) 

Audit organisasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit 

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

berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan 

aktifitas yang ada, sangat penting dalam audit jenis ini. 

3. Penugasan Khusus (Special Assigments) 

Penugasan khusus timbul atas permintaan manajemen, Ada banyak variasi 

dalam audit seperti itu. Contoh-contohnya mencangkup penentuan penyebab 

tidak efektifnya system PDE, penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam 

suatu divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu 

barang. 

e. Tahapan-Tahapan dalam Audit Operasional 

   Menurut Agoes (2012 : 11-12) ada empat tahapan suatu audit 

operasional yaitu: 

1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

bisnis perusahaan yang dilakukan melalui Tanya jawab melalui manajemen dan 

staff perusahaan serta penggunaan questionnaires. 

2. Penelaah dan pengujian atas system pengendalian Manajemen 

Untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dari pengendalian manajemen 

yang terdapat di perusahaan. Biasanya digunakan managemen control 

questionnaires (ICQ), Flowchart dan penjelasan narrative serta dilakukan 

pengetesan atas beberapa transaksi. 

3. Pengujian Terinci 
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Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui 

apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. 

Dalam hal ini auditor harus melakukan observasi terdapat kegiatan dari fungsi-

fungsi yang terdapat di perusahaan. 

4. Pengembangan laporan 

Dalam menyusun laporan pemeriksaan, auditor tidak memberikan opini 

mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan, laporan yang dibuat mirip 

dengan management letter, karena berisi temuan pemeriksaan mengenai 

penyimpangan yang terjadi terhadap criteria yang berlaku yang menimbulkan 

inefisiensi, inevektivitas, ketidakhematan (pemborosan) dan kelemahan dalam 

system pengendalian manajemen yang terdapat di perusahaan. Selain itu 

perusahaan memberikan saran-saran perbaikan. 

f. Pelaksanaan Audit Operasional 

   Dalam bukunya Arens &Loebbecke (1996 : 767-769)  

mengemukakan bahwa audit dilaksanakan oleh salah satu dari tiga kelompok yaitu 

: 

1. Auditor Intern 

Auditor internal memiliki posisi yang unik untuk melaksanakan audit 

operasional. Manfaat yang diperoleh jika auuditor internal melakukan audit 

operasional adalah bahwa mereka menggunakan seluruh waktu kerja untuk 

perusahaan yang mereka audit. Untuk memaksimumkan efektivitasnya, bagian 

audit internal harus melapor kepada dewan direksi atau direktur utama. Auditor 

internal juga harus mempunyai akses dan mengadakan komunikasi yang 
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berkesinambungan dengan komite auditor dewan direksi. Struktur organisasi 

ini membantu auditor agar tetap independen. 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah melaksanakan audit operasional yang seringkali 

merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangan. Auditor pemerintahan 

terdiri dari para akuntan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), dahulu Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara 

(Departemen Keuangan). Auditor pemerintah biasanya memberi perhatian pada 

kedua macam pemeriksaan baik untuk keuangan maupun audit operasional. 

3. Akuntan Publik Terdaftar 

Pada waktu akuntan publik melakukan audit atas laporan keuangan historis, 

sebagian dari audit itu biasanya terdiri dari pengidentifikasian masalah-masalah 

operasional dan membuat rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi klien audit. 

Rekomendasi itu dapat dikatakan secara lisan, tetapi biasanya menggunakan 

surat manajemen. Pengetahuan dasar mengenai bisnis klien yang dimiliki 

auditor eksternal dalam melaksanakan audit seringkali memberikan informasi 

yang berguna dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi operasional. 

Auditor yang mempunyai latar belakang bisnis dan pengalaman yang luas 

dengan perusahaan-perusahaan serupa akan cenderung lebih efektif dalam 

membantu klien dengan rekomendasi operasional yang relevan dibandingkan 

dengan yang tidak mempunyai kualitas seperti itu. 
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g. Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Operasional 

   Perbedaan audit operasional dan audit keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1) Audit keuangan berorientasi pada masa lalu dan lebih menekankan pada apakah 

informasi historis dicatat dengan benar. Sedangkan audit operasional 

berorientasi menekankan pada efisiensi 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 ke audit lainnya karena keterbatasan 

distribusi operasional dan beragamnya sifat audit untuk efisiensi 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. 

3. Koperasi 

a. Pengertian Koperasi 

     Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang 

secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahtraan 

ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara 

demokratis. Disamping itu, berdasarkan PSAK No.27, 2007 tentang koperasi 

adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber 

daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha 

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat 
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daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan 

ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. 

    Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 No.25/1992 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

b. Tujuan dan Fungsi Koperasi 

    Tujuan koperasi telah dicantumkan dalam pasal 3 UU No.25/1992 

yaitu : 

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada kususnya dan 

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan 

Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan 

dalam pasal 3 UU No.25/1992 itu, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di 

Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal berikut: 

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. 

2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. 

3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. 

    Dari ketiga tujuan tersebut, mudah dipahami bahwa fungsi koperasi 

merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan 

sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, dan 

sebagai soko guru perekonomian nasional. 
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c. Jenis-Jenis Koperasi 

    Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, menurut PSAK 

No.27 tahun 2007, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis 

koperasi, yaitu: 

1. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak 

dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk 

kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan 

dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa 

penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. 

2. Koperasi Konsumen 

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para 

konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi 

konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang 

dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung kepada latar belakang 

kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang 

mengelola took serba ada, mini market, dan sebagainya. 

3. Koperasi Pemasaran 

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen 

atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama 

untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka 

hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara 
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individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh 

koperasi. 

4. Koperasi Produsen 

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan 

usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan 

dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah 

menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan 

barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola 

dan miliki sendiri. 

d. Prinsip-Prinsip Koperasi 

    Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari 

sejarah dan perkembangan prinsip koperasi Internasional. Sebagaimana dinyatakan 

dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/1992, Koperasi Indonesia 

melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Keanggotaannya bersifat sukarela atau terbuka 

2. Pengelolaan dilaukan secara demokratis 

3. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya 

jasa masing-masing anggota 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal 

5. Kemandirian 
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4. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

     Kredit berasal dari bahasa Yunani, credere ( yang artinya 

“kepercayaan” atau “amanat”) atau dari bahasa latin, creditum ( yang artinya 

hampir sama, “kepercayaan akan kebenaran” atau “ amanat”). Secara dasar kredit 

adalah  seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya 

bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi 

segala sesuatu yang telh dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa 

barang, uang, atau jasa. 

     Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat11 pokok 

perbankan, yang dimaksud kredit adalah: “Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam 

berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka wajtu tertentu dengan jumlah 

bunga yang telah ditetapkan.” 

b. Tujuan dan Fungsi Kredit 

     Menurut Thomassuyanto (1992) tujuan kredit yang diberikan oleh 

suatu koperasi adalah untuk: 

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna 

menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi 

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat 

memperluas usahanya 
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     Fungsi kredit perkoperasian dalam kegiatan perekonomian dan 

perdagangan antara lain sebagai berikut: 

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang 

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran uang 

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

c. Jenis-Jenis Kedit 

     Menurut Thomassuyanto (1992 : 25-29)  jenis-jenis kredit secara 

umum untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis kredit antara lain: 

1. Kredit dilihat dari segi tujuannya 

a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara 

pribadi 

b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha atau 

produksi atau investasi 

c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan 

digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli 

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagang tersebut. 
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2. Kredit dilihat dari jangka waktunya 

a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun 

dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja 

b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun 

dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi 

c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun 

3. Kredit diliat dari segi jaminannya 

a. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau 

orang tertentu. 

b. Kredit Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu 

jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud 

atau jaminan orang. 

4. Kredit dari segi kegunaanya 

a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh 

suatu bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga 

dapat meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang 

diberikan oleh suatu bank untuk melakukan investasi atau penanaman modal, 

yang ditujukan untuk memperluas usahanya atau membangun proyek/pabrik 

baru untuk keperluan rahabilitasi. 

d. Prosedur Umum Kredit 

     Kegiatan Perkreditan diwujudkan dengan menyalurkan dana dari 

pihak yang berkelebihan dana  kepada pihak yang membutuhkan dana/kekurangan 
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dana. Secara umum kegiatan perkreditan yang dijalankan koperasi meliputi 

kegiatan pemberian kredit, administrasi dan pembukuan dan kegiatan supervisi dan 

pelaporan kredit. 

     Menurut Thomassuyanto (1992) menyatakan sistem dan prosedur 

umum pemberian kredit adalah sebagai berikut: 

1) Permohonan Kredit 

Dalam permohonan fasilitas kredit mencakupi berbagai hal adalah sebagai berikut: 

a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit 

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan 

c. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir 

jangka waktunya 

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang 

berjalan 

2) Penyelidikan dan Analisis Kredit 

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi : 

a.  Wawancara dengan pemohon kredit (debitur) 

b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan 

nasabah 

c. Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan 

nasabah dan informasi lain yang diperoleh 

d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah 

dilaksanakan. 

Sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 



31 
 

a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik 

keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau 

tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit 

b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan 

kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan pimpinan atau permohonan kredit nasabah 

5. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

  Secara umum efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karena keberhasilan dan kepemimpinan 

seringkali diukur dengan konsep efektivitas. Walaupun banyak orang setuju bahwa 

manajemen berperan dalam mencapai efektivitas organisasi, tetapi sulit 

memperinci apa yang dimaksud konsep efektivitas. Sawyer, Lawrence B (2005 : 

211), berpendapat pengertian efektifitas yaitu : ”Efektivitas menekankan hasil 

aktual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu. Sesuatu 

bisa jadi efektif tetapi tidak efisien dan ekonomis”. 

b. Efektivitas dalam Kegiatan Kredit 

    Secara umum dapat dikatakan bahwa efektivitas mengacu pada 

pencapaian tujuan. Jadi sebenarnya efektivitas berhubungan dengan hasil 

operasional. Demikian juga dengan efektivitas kegiatan penyaluran kredit di 

koperasi. Jika kita ingin untuk menilai efektivitas kegiatan penyaluran kredit, maka 

kita dapat menilai apakah pelaksanaan kredit tersebut telah mencapai sasaran 

tertentu. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan penyaluran 
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kredit yang dijalankan koperasi maka koperasi harus menjamin bahwa kegiatan 

penyaluran kredit telah berjalan dengan efektif dimana manajemen telah mampu 

mencapai sasaran kredit yaitu peningkatan tingkat kolektibilitas kredit 

(performance loan) dan penurunan jumlah kredit bermasalah (non performance 

loan). Kredit bermasalah disebabkan karena penyimpangan dalam pelaksanaan 

kegiatan kredit dan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan (supervisi) 

kredit. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan (supervisi) kredit 

menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat 

dilacak secara dini, sehingga koperasi terlambat melakukan pencegahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


