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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula 

perkembangan di bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya 

pemeriksaan keuangan saja tetapi juga pemeriksaan yang menekankan penilaian 

sistematis dan objektif serta berorientasi pada tujuan untuk memperoleh 

keyakinan tentang keefektifan dan memberikan pendapat atas kewajaran 

laporan keuangan yang diperiksa. Pimpinan perusahaan memerlukan audit 

operasional untuk mendapatkan informasi mengenai efisiensi dan efektivitas 

aktivitas operasional perusahaan dan kewajaran informasi keuangan.

Audit operasional merupakan evaluasi atas berbagai kegiatan 

operasional perusahaan sedangkan sasarannya adalah untuk menilai apakah 

pelaksanaan kegiatan operasional telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif 

dan efisien. Apabila belum dilaksanakan seperti seharusnya, maka auditor akan 

memberikan rekomendasi atau saran agar pada masa yang akan datang menjadi 

lebih baik.

Salah satu bagian dalam perusahaan yang perlu dilakukan audit 

operasional adalah masalah pengelolaan persedian karena 

merupakan bagian utama dalam

persediaan

dan seringkali merupakan perkiraanneraca
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nilainya cukup besar. Dengan besarnya jumlah uang yang ditanamkan 

pada persediaan barang dagangan suatu perusahaan, jelaslah bahwa persediaan 

barang dagangan merupakan aktiva yang sangat penting untuk dilindungi.

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran tidak 

terlepas akan kebutuhan akan barang-barang dagangan yang menjadi faktor 

utama dalam menunjang jalannya aktivitas pemasaran perusahaan. Dengan 

terpenuhinya akan barang tepat pada waktunya, maka kegiatan suatu perusahaan 

akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko 

dimana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para 

pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan, 

karena secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan.

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang atau yang lebih dikenal 

sebagai PT PUSRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk. 

Persediaan barang dagangan yang terdapat pada PT Pusri (Persero) Palembang 

terdiri dari persediaan urea dan hasil produksi sampingannya. Untuk memenuhi 

kebutuhan barang-barang tersebut dan untuk menunjang kegiatan 

maka perusahaan perlu mengadakan suatu persediaan barang dagangan dalam 

jumlah tertentu yang disimpan dalam gudang untuk selanjutnya dikeluarkan ke 

truk, kapal atau alat angkut lainnya dan kemudian dikirim ke gudang unit 

pemasaran masing-masing daerah.

yang

pemasaran,
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Audit operasional atas persediaan barang dagangan perlu dilakukan 

menentukan apakah nilai persediaan yang diajukan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya dan apakah prosedur pengelolaan persediaan barang

efisien. Audit atas

untuk

dagangan tersebut telah dilaksanakan dengan efektif dan 

persediaan adalah bagian yang paling kompleks dan memerlukan waktu yang 

cukup banyak untuk melakukan suatu pemeriksaan, karena pemeriksaan terdiri 

dari berbagai macam jenis dan tersebar di beberapa lokasi.

Audit operasional atas persediaan barang dagangan pada PT Pupuk 

Sriwidjaja (Persero) Palembang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan 

Operasional selaku internal auditor yang ditunjuk oleh Kepala satuan

Pengawasan Intern yang merupakan departemen tersendiri. Audit operasional 

tersebut dilakukan secara periodik, yaitu setahun sekali pemeriksaan (per

tahun), tentu saja ketentuan ini sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh

perusahaan dan tercantum dalam P KP T (Program Kerja Pemeriksaan tahunan).

Dalam melakukan audit, auditor ini mengadakan pemeriksaan ke lokasi 

gudang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan barang, kemudian 

membandingkannya dengan laporan persediaan dan menilai pelaksanaan 

prosedur pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Dinas Pengantongan Urea 

dan Ekspedisi.

Pengelolaan persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat 

penting, karena pemeriksaan fisik atas persediaan ini banyak melibatkan 

investasi rupiah dan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kegiatan



4

perusahaan. Oleh sebab itu, audit operasional atas persediaan barang sangat

resiko terjadinya selisih, kehilangan,diperlukan untuk mengurangi 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa

prosedur telah dilakukan dengan baik sehingga kemudian dapat dibuatlah 

usulan perbaikan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk memilih judul:

“AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN

suatu

BARANG DAGANGAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN

EFEKTIVITAS PADA PT PUSRI (PERSERO) PALEMBANG”

1.2. Rumusan Masalah

Setiap perusahaan, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja, dalam menjalankan 

usahanya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti maksimalisasi 

laba, mengembangkan perusahaan, maupun mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menjalankan 

kegiatan operasionalnya secara efisien dan efektif, termasuk dalam pengelolaan 

persediaan barang dagangannya.

uraian di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa 

permasalahan sebagai berikut:

1* PT PUSRI telah melakukan pengelolaan persediaan barang

dagangan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan?

Dari
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2. upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas perusahaan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian audit operasional atas 

persediaan pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang adalah:

1. mengetahui bagaimana cara kerja atau kegiatan operasional kegiatan

pengeloaan barang dagangan di PT Pupuk Sriwidjaja, apakah

operasional yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan

2. mempelajari dan melakukan pemeriksaan manajemen atas 

pengelolaan persediaan barang dagangan untuk menilai keefisienan

dan keefektifan perusahaan dan memberikan saran-saran atas temuan

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:
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1. Bagi peneliti

Merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori 

yang diperoleh di bangku kuliah dan membandingkannya dengan 

praktek yang terjadi dalam perusahaan.

2. Bagi pihak PT PUSRI (Persero) Palembang

Dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak perusahaan 

mengenai pengelolaan perusahaan agar dapat berjalan dengan lebih

efektif dan efisien.

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai

konsep, prosedur dan teknik-teknik audit operasional atas

pengelolaan persediaan

1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi studi kasus 

(case study). Dalam hal ini yang akan dibahas adalah proses operasional atas 

fungsi-fungsi dan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan persediaan 

barang dagangan.
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1.4.1. Objek Penelitian

Penelitian mengenai audit operasional atas persediaan barang ini 

dilakukan pada Kantor Pusat PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang 

yang bertempat di Jl. May Zen kelurahan Sungai Buah Palembang.

1.4.2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan lebih terarah dan tidak terlalu luas serta tidak 

menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis 

membatasi materi penelitian pada kegiatan operasional atas pengelolaan 

persediaan urea yang terdapat pada kantor pusat PT PUSRI (Persero)

Palembang.

1.4.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari PT Pupuk 

Sriwidjaja (Persero) Palembang. Penulis melakukan 

kepada karyawan Dinas Pengantongan Urea dan Ekspedisi dan 

Departemen Struktur Pengendalian Intern PT PUSRI (Persero) 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar operasional dan 

pengendalian atas pengelolaan persediaan barang dagangan, 

selanjutnya penulis melakukan oebservasi atau pengamatan aktivitas 

perusahaan. Data ini membutuhkan pengolahan lebih lanjut.

wawancara
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Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, berupa struktur organisasi, pembagian tugas, 

operasional perusahaan, dan prosedur pengadaan, penyimpanan dan 

pengeluaran pupuk urea PT PUSRI (Persero) Palembang yang akan 

bermanfaat dalam memeriksa ketaatan unit kerja terkait dengan 

sistem dan prosedur yang ada.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (Observation), yaitu dengan melakukan pengamatan 

terhadap kegiatan operasional pengadaan, penyimpanan dan 

pengeluaran persediaan barang dagangan yang dilakukan.

2. Wawancara (.Interview), yaitu dengan cara bertanya langsung dengan

2.

standar

pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kegiatan penelitian ini, yang

dalam hal ini adalah Dinas Pengantongan Urea dan Ekspedisi

(PUEKS) dan Departemen Satuan Pengawasan Intern (SPI).

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara suatu pencatatan, 

meng-copy data sehubungan dengan masalah yang diteliti ataupun 

dalam bentuk pengumpulan formulir-formulir.

1.4.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik 

analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan mencatat, mengklasifikasikan 

dan menganalisis data dan informasi yang ada mengenai pengadaan,
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penyimpanan dan pengeluaran persediaan barang dagangan pada kantor 

pusat PT PUSRI (Persero) Palembang. Penulis melakukan pengamatan 

situasi dan keadaan perusahaan yang menjadi objek penelitian, 

kemudian data yang telah dikumpulkan oleh penulis mengenai objek 

yang diteliti akan dibandingkan dengan teori untuk mengetahui relevansi 

dari data yang dimiliki oleh objek tersebut. Dari perbandingan tersebut 

akan ditarik kesimpulan dan saran yang akan direkomendasikan pada 

pihak manajemen.

1.5. Landasan Pemikiran

Pada suatu perusahaan baik perusahaan industri maupun dagang 

biasanya mempunyai suatu sistem pengelolaan tersendiri atas aset-asetnya, 

termasuk juga terhadap persediaan. Untuk dapat mengelola persediaan dengan 

baik tentunya perusahaan telah menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur 

yang akan diterapkan, dengan prosedur dan kebijakan itulah suatu pemeriksaan 

operasional terhadap persediaan akan lebih terarah. Pada PT Pupuk Sriwidjaja 

(Persero) Palembang, dengan pertimbangan bahwa pimpinan perusahaan juga 

memerlukan informasi yang menyangkut aktivitas operasional perusahaan dan 

tidak membatasi pada informasi keuangan dan akuntansi saja, maka perusahaan 

memandang perlu untuk dilakukannya suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

operasional dari pengelolaan persediaan. Pemeriksaan ini merupakan perluasan
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dari pemeriksaan keuangan dan sering juga disebut dengan pemeriksaan

manajemen.

Pemeriksaan operasional merupakan evaluasi atas berbagai kegiatan 

operasional perusahaan sedangkan sasarannya adalah membantu meningkatkan 

kinerja manajemen dalam mencapai efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi. 

Sasaran ini diwujudkan dalam bentuk rekomendasi berbagi tindakan yang 

diperlukan. Pada dasarnya pemeriksaan opersional merupakan alat bantu 

manajemen dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi dari

kegiatan yang dilakukan.

Pemeriksaan operasional bertujuan menghasilkan perbaikan atas 

pengelolaan aktivitas dan pencapaian hasil dari objek yang diperiksa dengan 

cara menghasilkan saran-saran tentang upaya-upaya yang dapat ditempuh guna 

pendayagunaan sumber-sumber secara efektif, efisien dan ekonomis. Dalam 

mengadakan pemeriksaan, titik berat perhatian terutama diarahkan pada 

kegiatan yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Perlu 

juga menjadi perhatian bahwa tujuan pemeriksaan operasional tidak hanya 

mendorong dilakukannya tindakan perbaikan, tetapi juga untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya kecurangan atau kelemahan di masa yang akan datang.
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1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu studi kasus dan berikut 

sistematika pembahasan dalam skripsi ini, dimana keseluruhan bab saling 

berhubungan satu dengan lainnya.

PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal dari keseluruhan isi skripsi ini, yang 

terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, landasan 

pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 

penelitian serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam

BABI

skripsi ini.

LANDASAN TEORIBAB II

Menyajikan seluruh teori yang relevan dengan masalah yang 

dianalisis yang berguna sebagai acuan dalam skripsi ini, yaitu: 

gambaran umum auditing, struktur pengendalian intern, audit 

operasional, struktur pengendalian intern dalam hubungannya 

dengan audit operasional, gambaran umum persediaan dan 

struktur pengendalian intern atas pengelolaan persediaan 

barang dagangan.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Memuat tentang keadaan dan kondisi perusahaan yang menjadi 

objek penelitian secara umum, antara lain mengenai sejarah 

berdirinya perusahaan, visi dan misi, budaya perusahaan,

BAB III
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struktur organisasi dan pembagian tugas serta tanggung jawab, 

aktivitas operasional perusahaan dan alur pengadaan, 

penyimpanan dan pengeluaran persediaan.

PEMBAHASANBAB IV

Bab ini akan menyajian pembahasan data yang diperoleh dari

pelaksanaan audit operasional atas persediaan barang yang 

terdiri dari audit operasional atas persediaan pada PT Pupuk

Sriwidjaja (Persero) Palembang dan tindak lanjut yang diambil

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan atas permasalahan/kasus, data temuan dari 

objek penelitian dan hasil analisa yang dilakukan serta 

saran yang direkomendasikan kepada pihak manajemen.

saran-
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