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                       “AUDIT OPERASIONAL DAN AUDIT KETAATAN” 

ALTRERNATIF METODE PENGAWASAN EFEKTIF? 

 

 

 

 

 

 

AUDIT adalah suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut: 

1. Proses pengumpulan dan evaluasi bahan bukti 

2. Informasi yang dapat diukur. Informasi yang dievaluasi adalah informasi yang dapat diukur. 
Hal-hal yang bersifat kualitatif harus dikelompokkan dalam kelompok yang terukur, sehingga 
dapat dinilai menurut ukuran yang jelas, seumpamanya Baik Sekali, Baik, Cukup, Kurang 
Baik, dan Tidak Baik dengan ukuran yang jelas kriterianya. 

3. Entitas/Lembaga/Organisasi, bahwa yang diaudit itu adalah kesatuan, baik berupa Institusi 
Kementerian, Ditjen, Direktorat, sampai pada level dibawahnya, dan Pemerintah Daerah 
(Provinsi/Kota /Kab) dari mulai tingkat Sekda (Biro-Biro), OPD-OPD, UPTD, PPTK, 
perusahaan, dll. 

4. Dilakukan oleh seseorang (atau sejumlah orang) yang kompeten dan independen yang 
disebut sebagai Auditor. 

5. Menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria penyimpangan yang ditemukan. 
Penentuan itu harus berdasarkan ukuran yang jelas. Artinya, dengan kriteria apa hal 
tersebut dikatakan menyimpang. 

6. Melaporkan hasilnya. Laporan berisi informasi tentang kesesuaian antara informasi yang 
diuji dan kriterianya, atau ketidaksesuaian informasi yang diuji dengan kriterianya serta 
menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Audit  Operasional 

Audit Operasional adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur 
operasi standar dan metoda yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk 
mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan (3E). 

Audit operasional merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengkaji dan menilai 
prosedur operasi yang akan menghasilkan informasi bagi manajemen mengenai hasil dari 
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Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu 
organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang 
kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya untuk 
melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan 
sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. 

 

http://hidayat.blog.binusian.org/jenis-jenis-audit-umum/
http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur_operasi_standar
http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur_operasi_standar
http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor
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penilaian beserta rekomendasi untuk perbaikan menuju pencapaian tingkat operasi yang 
efisien, efektif, dan ekonomis.  

Tujuan dilakukan audit operasional  

Untuk menilai kinerja (performance), menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki 
organisasi/institusi/lembaga telah digunakan secara efisien dan ekonomis, menilai 
efektivitas organisasi/institusi/lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Top 
Management/Pimpinan/Atasannya, memberi rekomendasi kepada Top Management/ 
Pimpinan/Atasannya untuk dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam 
penerapan pengendalian intern, dan prosedur operasional organisasi/institusi/lembaga 
dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasi 
lembaga/organisasi. 

Elemen Sasaran Audit Operasional  

 Kriteria merupakan norma, standar, atau sekumpulan standar yang menjadi panduan 
individu (kelompok) dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas 
wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

 Kondisi adalah kejadian yang merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh 
setiap individu pada saat objek audit diteliti.  

 Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu 
(kelompok) di dalam organisasi/institusi/lembaga.  

 Akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu 
(kelompok) dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas kegiatannya.  

Tahapan Audit Operasional  

a. Audit pendahuluan, dimana audit ini dilakukan untuk mendapatkan informasi latar 
belakang terhadap objek yang diaudit dengan penelaahan terhadap berbagai peraturan, 
ketentuan dan kebijakan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta 
menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang 
potensial mengandung kelemahan pada organisasi/institusi/lembaga yang diaudit.  

b. Review dan pengujian pengendalian manajemen (SPM/SPI), dimana auditor melakukan 
review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan 
untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian 
tujuan organisasi/institusi/lembaga.  

c. Audit terinci, dimana auditor mengumpulkan bukti yang kompeten untuk mendukung 
tujuan audit yang telah ditentukan dan mengembangkan bukti temuan untuk mencari 
keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan 
yang berkaitan dengan tujuan audit.  

d. Pelaporan, tahap ini auditor mengkomunikasikan hasil audit dan memberikan 
rekomendasi kepada pihak manajemen atau kepala organisasi/institusi/lembaga guna 
perbaikan kegiatan operasional di masa yang akan datang.  

e. Tindak lanjut, pihak-pihak yang berwenang dapat melaksanakan tindak lanjut 
(perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan guna perbaikan tindakan untuk 
masa yang akan datang. 
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Efisiensi  

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana organisasi/lembaga/institusi melakukan 
operasional kegiatannya sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya. Efisiensi 
berhubungan dengan metode kerja (operasi). Efisiensi berhubungan erat dengan konsep 
input-proses-output.  

Efisiensi adalah rasio output dan input. Seberapa besar output yang dihasilkan dengan 
menggunakan sejumlah input yang dimiliki organisasi (Bayangkara 2008:13). Metode kerja 
yang baik akan dapat membantu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan sumber 
daya yang dimiliki organisasi. Analisis Penilaian Efisiensi Bagian Produksi terhadap 
produktivitas bahan baku diukur dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Efektivitas  

Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai 
tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program/aktivitas telah mencapai tujuannya. 
Efektivitas merupakan ukuran dari output. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2002:134), 
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila 
suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. 
Analisis untuk menilai Efektivitas (Achievement Rate) adalah: 

 

 

 

Ekonomisasi  

Ekonomisasi berbicara tentang cara organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang akan 
digunakan dalam setiap kegiatan operasinya (Mardiasmo 2002:134). Artinya, apakah 
organisasi mampu memperoleh sumber daya yang akan digunakan dalam operasi dengan 
pengorbanan yang paling kecil sehingga harga pokok per unit input yang digunakan dalam 
operasi juga menjadi rendah. Analisis menilai Ekonomisasi adalah: 

 

 

 

B.  Audit  Ketaatan 

Audit Ketaatan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah 
mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang 
berwenang. 

 

             
              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Produktivitas = Jumlah keluaran yang dihasilkan :  Jumlah anggaran yang dipakai 

 

EFEKTIVITAS = Keluaran riil yang dicapai : TARGET  yang direncanakan 

 

EKONOMIS = Biaya aktual/realisasi : Biaya yang dianggarkan 

 

Terhadap Prosedur dan 

Ketentuan/aturan 

perundangan 
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Audit Ketaatan merupakan pengujian atas prosedur operasi standar, aturan tertentu 
yang ditetapkan yang berwenang, metoda yang diterapkan organisasi,  dan 
kesesuaiannya antara kondisi dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada (terkait), 
sedangkan Audit Operasional adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi/institusi 
terhadap prosedur operasi standar dan metoda yang diterapkan suatu organisasi dengan 
tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan (3E). 

 

Jika diilustrasikan keterkaitan antara Audit Operasional dan Ketaatan dapat digambarkan 
sebagai berikut : 

 

 

 
 
Keduanya dapat saling terkait dan dapat menjadi satu kesatuan sistem dan metode 
pengawasan dan pengendalian intern yang efektif dalam rangka proses pelaksanaan audit 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil pekerjaan dan lingkup pengelolaan/ 
pemanfaatan atas output hasil pekerjaan. Seluruh proses tersebut dilakukan evaluasi atas 
efektivitas, efisiensi dan ekonomis, serta pengujian atas standar operasional prosedur dan 
aturan yang diterapkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 
organisasi/lembaga/institusi.  
 
Pengujian tingkat kepatuhan dan ketaatan tentunya akan dapat melihat proses efektivitas, 
efisiensi, dan ekonomis suatu kegiatan dengan prosedur dan aturannya, suatu 
output/realisasi hasil dengan target rencana dan anggarannya, serta yang terpenting 
membandingkan dan menilai jumlah anggaran yang dipakai dengan jumlah keluaran yang 
dihasilkan. Untuk dikoreksi jika tidak tepat. Semoga bermanfaat ….(Slahar12122021) 
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