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KATA PENGANTAR 

Audit operasional merupakan suatu bentuk pemeriksaan terhadap kegiatan 

Dpe:rasi 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 akonomis. Pendekatan audit yang 

bi asa di lakukan dalam sualu audit operasional adalah untuk menilai efisiensi, 

e rektifitas, dan ekonomisasi dari masing-masing fungsi. 

Salah satu upaya esensial untuk meningkatkan ekonomisasi, efelctifitas, dan 

efisiensi operasional perusahaan adalah faktor struktur pengendalian intern yang 

berhubungan dengan siklus pendapatan. Dengan melihat bahwa sumber penerimaan 

utama dalam badan usaha berasal dari transaksi-transaksi yang terkait dengan siklus 

pendapatan, maka pihak manajemen harus mengawasi dan mengevaluasi efisiensi dan 

efektifitas aktivitas operasi atas siklus pendapatan. Alctivitas operasi (operating 

activity) mencenninkan pelaksanaan rencana bisnis dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Segala kritik dan saran akan selalu diterima dengan hati yang terbuka dengan 

menghubungi cia nahor@yahoo.com. Mudah-mudahan penelitian ini dapat 

mernberikan manf aat bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa. 

Palembang, September 2006 

. 
• 

Penulis, 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Situasi perekonomian yang selalu mengalami perubahan, keterbatasan 

kemampuan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya ekonomi serta 

ketatnya persaingan yang dihadapi oleh suatu badan usaha, menuntut para pengelola 

perusahaan mencari cara agar badan usaha yang dikelola mampu bertahan (survive), 

berkembang (growth), bahkan sangat diharapkan menjadikan perusahaan tersebut 

memiliki keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing merupakan hal khusus atau unik 

yang dimiliki perusahaan yang akan memberinya kekuatan untuk menghadapi 

pesaing. 

Badan usaha yang pada wnumnya bertujuan untuk memperoleh laba, 

mempertahankan kesinambungan (going concern), serta berusaha mengupayakan 

pengembangannya, tentu harus melakukan serangkaian kegiatan operasional secara 

efektif, efisien dan ekonomis. Salah satu upaya esensial untuk meningkatkan 

ekonomisasi, efektifitas, dan efisiensi operasional perusahaan adalah faktor struktur 

pengendalian intern yang berhubungan dengan siklus pendapatan. 

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (200 I; 

319 .2) menjelaskan bahwa struktur pengendalian internal merupakan sistem yang 

dirancang untuk mengamankan harta kekayaan milik badan usaha dan menjamin 

tercapainya tujuan badan usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. 



2 

Menurut Mulyadi, siklus penclapatan terdiri clari transaksi penjualan barang 

dan jasa, baik secara kredit maupun secara tunai, retur penjualan, pencaclangan 

kerugian piutang, dan penghapusan piutang (2002; 36). Sik]us ini menjadi penting 

karena beberapa alasan. Pertama, bagi banyak perusahaan transaksi penjualan 

merupakan sumber utama penclapatan operasional clan merupakan kornponen utama 

yang menentukan laba bersih. Kedua, transaksi penjualan k:redit akan menambah 

saldo rekening piutang usaha yang pada urnurnnya material untuk neraca. Hal ini 

disebabkan karena tingginya frekuensi penjualan k:redit di berbagai perusahaan. 

Ketiga, transaksi retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, serta penghapusan 

piutang clapat menyebabkan berkurangnya penclapatan perusahaan. 

Dalam bentuk yang sangat sederhana siklus pendapatan merupakan perubahan 

langsung dari produk akhir dan jasa menjadi uang tunai. Dalam satu kali transaksi 

antara seorang penjual clan seorang pembeli. Proses siklus pendapatan yang lebih 

rumit aclalah penjualan melalui kredit. Banyak hari atau minggu dilalui saat terjadinya 

penjualan dengan penerimaan uang tunai yang terjadi selanjutnya. 

Dengan melihat bahwa sumber penerimaan utama dalam badan usaha berasal 

dari transaksi-transaksi yang terkait dengan siklus pendapatan, maka pihak 

manajemen harus mengawasi clan mengevaluasi efisiensi clan efektifitas aktivitas 

operasi atas siklus pendapatan. Aktivitas operasi (operating activity) mencerminkan 

pelaksanaan rencana bisnis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hal ini memerlukan pengetahuan mengenai sumber daya yang digunakan 

dalam siklus pendapatan, berbagai kegiatan yang mempengaruhi sumber daya 
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tersebut, termasuk para pelaku yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Untuk 

menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas operasi dalam mencapai tujuan 

perusahaan maka diperlukan audit operasional sebagai perluasan yang membantu 

financial audit. 

PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang industri semen. Industri semen 

merupakan salah satu industri strategis yang diproduksi di Indonesia yang merupakan 

faktor penting dalam pembangunan dan perekonomian. Beberapa industri semen yang 

ada di Indonesia, seperti: PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik (Group Gresik), PT. 

Semen Tonasa, PT. Semen Andalas, PT. Semen Bosowa Maros, dan PT. Semen 

Kupang. 

PT. Semen Baturaja (Persero) merupakan pemasok utama atas kebutuhan 

semen di daerah Sumatera Bagian Selatan dan mendukung tersedianya pasokan 

semen di dalam negeri. Perusahaan ini merupakan kantor pusat dan pabrik dari pabrik 

di Baturaja dan Panjang (Bandar Lampung). Sebagai kantor pusat dan pabrik, PT. 

Semen Baturaja (Persero) Palembang berperan penting dalam kelangsungan hid up 

dan mengupayakan pengembangannya dalam dunia bisnis, khususnya industri semen. 

Dalam menjalankan usahanya, PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang 

selalu berusaha mempertahankan dan meningkatkan penjualan untuk mencapai laba 

yang maksimal. Dengan meningkatnya penj ualan akan berdampak pada transaksi 

penjualan dan penagihan piutang, dimana transaksi ini terjadi setiap hari dan dalam 

volume yang besar. 
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Berdasarkan hat tersebut maka dapat menyebabkan kemungkinan untuk 

terjadinya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan dari prosedur serta 

penyelewengan-penyelewengan. Maka dari itu akan dilakukan audit operasional yang 

terkait dengan aktivitas operasi siklus pendapatan, yakni penjualan, piutang, dan 

penerimaan kas. 

Mengacu pada tahap-tahap dalam audit operasional seperti yang ditetapkan 

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pedoman Pelaksanaan 

Pemeriksaan Operasional (1993; 31-63), maka penulis telah melakukan tahap 

pertama yakni tahap survei pendahuluan dengan tujuan untuk: 

I) mendapatkan infonnasi um urn dan latar belakang dalam pengenalan 
terhadap kegiatan atau program yang akan diperiksa. 

2) mengidentifikasi aspek manajemen atau bidang yang menunjukkan 
kelemahan dan perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. 

3) sebagai dasar penyusunan program kerja pemeriksaan tahap berikutnya 
yaitu Pengujian ulang Sistem Pengendalian Manajemen 

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan dengan observasi dan tanya 

jawab, maka diperoleh beberapa kasus yang menunjukkan kelemahan dan 

memerlukan pengujian lebih lanjut pada tahap audit operasional berikutnya Beberapa 

kasus tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

I) Prosedur penjualan yang memperbolehkan bagian pemasaran dapat mengeluarkan 

faktur dengan hanya didasarkan konfinnasi order oleh calon distributor dan 

distributor yang cukup menyerahkan fotocopy slip pembayaran (melalui fax) atau 

dapat pula secara lisan melalui telpon mengakibatkan adanya beberapa transaksi 

penjualan telah terjadi, tetapi tidak diiringi oleh masuknya uang dalam rekening 
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bank perusahaan. Dilanjutkan dengan prosedur pembayaran yang 

memperbolehkan calon distributor dapat melakukan pembelian tunai dengan 

sistem cash on carry atau pembayaran tunai satu hari setelah tanggal transaksi. 

Kebijakan ini seolah-olah menjadi sebuah kesempatan bagi calon distributor 

untuk menunggak pembayaran tersebut hinggga beberapa minggu kemudian. 

2) Adanya diversifikasi harga antara harga umum, harga di luar wilayah pasar, dan 

harga proyek. Harga di luar wilayah pasar (non-basis) dan harga proyek 

cenderung lebih murah dari harga umum (wilayah pasar/basis). Kebijakan ini 

secara tidak langsung rnernberikan peluang bagi distributor untuk berlaku "calak,. 

atau "nakal" dengan memperbanyak volume kebutuhan proyek dan sisanya dapat 

dijual ke pasar umum dengan harga yang lebih rnahal. 

3) Dalam rnelakukan pencatatan dan pelaporan, bagian akuntansi terfokus pada 

keseimbangan antara debet dan kredit tanpa rnemperhatikan darimana sumber 

peneriman kas atau tujuan pengeluaran kas sehingga terdapat beberapa transaksi 

dimana bagian akuntansi salah mencocokkan slip penyetoran dan faktur, sehingga 

ada slip penyetoran yang sebenamya bukan untuk penebusan faJ...1:ur tercatat 

sebagai penebusan faktur (penerirnaan kas). 

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulis mencoba melakukan evaluasi 

secara objektif perihal tindakan dan transaksi bemilai ekonomi untuk mernastikan 

tingkat kesesuaian antara pelaksanaan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh 

PT. Semen Baturaja (persero) Palembang yang berkaitan dengan siklus pendapatan, 
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serta menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomisasi dari kebijakan tersebut.. Bertolak 

dari latar belakang permasalahan diatas menarik minat penulis untuk melakukan 

penelitian tentang: "Audit Operasional atas Siklus Pendapatan pada PT. Semen 

Baturaja (Persero) Palembang". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti 

lebih lanjut dalam skipsi ini, yaitu: 

1. Apakah proses operasioanal atas siklus pendapatan yang diterapkan PT. Semen 

Baturaja (Persero) telah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan yang 

telah ditetapkan? 

2. Bagaimana pengaruh dari ketidaksesuaian antara prosedur operasional yang 

dijalankan dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT. Semen Baturaja 

(Persero) Palembang ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memeriksa prosedur operasional yang dijalankan oleh PT. Semen Baturaja 

(Persero) apakah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. 

2. Untuk memberikan saran perbaikan, seandainya selama pemeriksaan ditemukan 

adanya kelemahan dalam struktur pengendalian intern, adanya inefektifitas, 
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inefisiensi, dan ketidakekonomisan dalam kegiatan usaha PT. Semen Baturaja 

(Persero) Palembang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

I) Bagi peneliti: 

Memahami konsep, prosedur dan teknik-teknik audit operasional ( operational 

audit) dalam hal ini siklus pendapatan. 

2) Bagi pihak PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang: 

Untuk memberikan saran perbaikan, seandainya selama pemeriksaan ditemukan 

adanya kelemahan dalam struktur pengendalian intern, adanya ketidakefisienan, 

ketidakefektifan, dan ketidakekonomisan dalam kegiatan usaha perusahaan. 

3) Bagi pembaca 

Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai konsep, prosedur 

dan teknik-teknik audit operasional atas siklus pendapatan. 

1.4 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi Case Study (studi 

kasus). Dalam hal ini yang akan dibahas adalah proses operasional atas fungsi-fungsi 

dan kegiatan yang berkenaan dengan siklus pendapatan. 
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1.4.1 Obyek Peoelitian 

Da1am peneJitian ini, penuJis mengambil objek yang bergerak di bidang 

industri semen, yaitu kantor pusat dan pabrik PT. Semen Baturaja (Persero) 

Palembang yang berJokasi di Jln. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati Palembang. 

1.4.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari perrnasalahan 

yang telah dirumuskan, mak.a. penulis membatasi materi penelitian dalam batasan 

tertentu yang tekait dengan transaksi dalam siklus pendapatan, yaitu penjualan, 

piutang usaha, dan penerimaan kas. 

1.4.3 Somber Data dan Model Pengumpulan Data 

a. Sumber data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yang 

dikumpulkan dari pihak organisasi secara langsung. Penulis melakukan 

wawancara kepada bagian pemasaran, akuntansi, dan biro struktur 

pengendalian intern dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar 

operasional dan pengendalian atas siklus pendapatan dengan menggunakan 

kuesioner, selanjutnya penulis melak-ukan observasi atau pengamatan ak1ivitas 

perusahaan. Data ini membutuhkan pengolahan lebih lanjut. 
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2) Data sekwider, yaitu data yang cliperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

berupa struktur organisasi, pembagian tuga5, standar operasional perusahaan 

(SOP), proscdur alur pcmasaran (pengeJuaran semen, pcmesanan semen, 

pengisian clan penimbangan, serta pencatatan clan pelaporan), clan flowchart 

sistem penjualan dari objek yang diteliti yakni PT. Semen Baturaja (Persero) 

Palembang yang akan bermanfaat dalam memeriksa ketaatan unit kerja terkait 

dengan sistem dan prosedur yang ada 

b. Model Pengumpulan Data 

Dalam rangka rnenjawab pennasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian 

ini maka dibutuhkan sejumlah data yang akan diolah menjadi infonnasi. Dalam 

pengumpulan data ini digunakan rnetode Penelitian Lapangan (Field Research), 

yaitu:· pengumpulan data rnelaJui penelitian langsung terhadap PT. Semen 

Baturaja Palembang (Persero) yang bertujuan untuk memperoleh data primer. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara: 

a. Pengurnpulan data tertulis, yaitu diperoleh dengan rnelihat clan mengutip 

catatan-catatan, dokumen-dokumen yang digunakan, serta buku-buku yang 

digunakan dalam penganalisaan . 

b. Wawancara, yang dilakukan dengan cara menanyakan langsung informasi 

yang dibutuhkan untuk membantu dalam melakukan analisa dan pembahasan, 

berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. 

c. Daftar pertanyaan/kuesioner, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan 

kepada pihak yang terkait dan kompeten (bagian pemasaran, keuangan, dan 



10 

biro struktur pengendaJian intern) untu.k mengisi/menjawab daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan. 

J.4.4 Teknik Analisa Data 

Tehknik analisa data yang dilakuka.n oleh penulis adalah teknik analisa 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan, dan. 

menganalisis data clan infonnasi yang ada mengenai siklus pendapatan yang terjadi di 

PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang. PenuJis melakukan pengarnatan sitaasi dan 

keadaan organisasi yang menjadi objek penalitia~ kemudian data yang tel:ah. 

dikumpulkan oleh penulis mengenai objek yang ditet.iti akan dibandingkan dengan 

teori untuk rnengetahui relevansi dari data yang dimiliki oleh objek tersebut. Dari 

perbandingan tersebut akan ditarik kesirnpulan dan saran yang akan 

direkomendasikan pada plllak manajemen 

1.5 Landasan Pemi.kiran 

Dapat dipastikan bahwa apa pwi tujuan pendirian entitas bisnis dan apa pun 

produk yang dihasilkannya, tetap berl.""einginan dan berusaha agar pengelolaan. 

berlangsung dengan tingkat efisiensi, efektifitas. dan produktifitas yang semaksimat 

mungkin dapat d.icapai. Penilaian terhadap efisiensi. efek'tifitas, dan produktifitas 

kerja tercermin pada kinerja semua pihak dalam perusahaan, yaitu para anggota 

manajemen puncak, para manajer satuan bisnis yang ditangani, para manajer 

penganggung jawab bidang-bidang fungsional yang baik serta para penyelenggara 
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operasional yang dibantu oJeh para karyawan tekn1s, operasi, dan administrasi. Untuk 

mengetahui tingkat penilaian terhadap aktivitas operasionaJ. suatu entitas 

instrumennya adalah audit operasional. 

Audit operasional atau manajemen (operational, management, atau 

perfom1ance audit) merupakan evaluasi in<lependen yang lebih berorientasi 1re depan 

guna rnernbantu rnanajemen dalam rneningkatkan etektivitas pencapaian tujuan dan 

peningkatan kehematan ( efisieosi) dengan rekomendasi untuk perbaikan pada 

kernudian hari. Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan fmancia/ audi1 maupun 

compliance audit tetap meninggalkan banyak masalah. Mereka mengabarkatt 

pertanyaan eknomisasi dan efisiensi, yaitu apakah sumber daya (dana, daya, sarana 

dan prasarana) telah digunakan secara ekonomis dan efisien. 

Audit operasional sebagai perluasan yang membantu. financial audit dengan 

aspek-aspek yang diperhatikan merupakan penilaian. yang dibuat terhadap. kinerja 

rnanajemen dan kecocokan kebijakan dan anggaran. fa mencakup peninjauan setiap

segi aktivitas manajemen dan tujuannya m1tuk meyalcinkan apakah smnber daya 

organisasi digunakan dengan cara yang paling ekonomis ( in the most economic way),. 

untuk memproduksi hasil maksimum. yang dimungkin-kan. walw. yang paling pendek 

(in shortest possible time) sesuai dengan tujuannya. 

Salah satu upaya esensial untuk meningkatk,m ekonomisasi, efektifitas, dan 

efisiensi operasional perusahaan adalah fuktor struktur pengendali-an intern yang 

berhubW1gan dengan siklus pendapatan. Pihak manajemen harus mengawasi dan 

mengevaluasi efisiensi dan efcl.1.ifitas proses sildus pendapatan. Hal ini membutuhkan . . 
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akses yang mudah ke data rinci .mengenai sumbe.r daya yang digunakan dalam sikJus 

pendapatan, berbagai kegiatan yang memepengaruhi berbagat sumber daya tersebut, 

dan .para pelaku yang terlibat da1am berbagai kegiatan tersebut. Kemudian sebagai 

tambahan agar dapat berguna dan relevan mrtuk pengambifan keputusan, data tersebut 

harus akun1t, andal, dan tepat waktu. 

1.6 Sistemctika Pembahasan 

Penelitian yang diJakukan merupakan suatu studi kasus dan. berikut 

sistematika pembahasan yang direncanakan. dalam :penefitian skripsi ini, cfimana 

keseluruhan bab saling berhubungan satu dengan Iainnya, yakni~ 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian awal dari keseluruban isi skripsi ~ yang terdiri dari 

latar belakang, pernmusan masalah, Iandasan pemikiran, tujuan dan. 

manfaat penelitian. metodologi penelitian serta sistematika pembahasan. 

yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini. 

BAB U LANDASAN TEORI 

Menyajikan seluruh teori yang peneliti yakini relevan. dengan. masaJah. 

yang dianatisis yang berguna sebagai. acuan dalam penelitian skripsi ini, 

yakni: gambaran umum auditing, strul"tUr pengendalian intern, audit 

operasional, struktur pengendaiian intern dalan hubungannya dengan

aud:i t operasional, gambaran umum siklus pendapatan, struktur 

pengendalian intern atas. siklus pendapatan.. 
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BAB JJJ GAMBARAN UMUM PER USAHAAN 

Memuat tentang keadaan. dan kondisi perusahaan yang menjadi objek 

penelitian secara umum, antara lain mengenai sejarah berdirinya. 

perusahaan, vis.i dan misi, budaya perusahaan, struktur organisasi. dan 

pembagian togas serta tanggungjawab. aktivitas operasional perusahaan, 

siklus pendapatan, alur penj.uaJan, sistem dan prosedur penjualan, 

piutang, dan penerimaan ~ danjlowchart pengcluaran.semen.. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Berisi. perbandingan yang dilalaikan oleh peneliti antara teori mengenai:

gambaran umum auditing. struktur pengendaJfan intern, audit 

operasional, struktur pengendalian intern dalan hubungannya dengan 

audit operasional, gambaran umum sil<lus pendapatan., struktllr 

pengendalian intern atas. sikius pendapatan yang digunakan sebagai. 

acuan terhadap keadaan yang ditemui pada objek yang diteliti. 

BAB V KESlMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan atas pennasalahan/kasus, data temuan dari objek 

penelitian dan h~il analisa. yang. dilak:ukan serta saran-saran yang 

direkomendasikan kepada pihak rnanajemen. 

-
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