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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. AUDIT 

1. Definisi Audit  

Audit merupakan suatu proses sistematik dalam mengumpulkan dan 

mengevaluasi informasi oleh pihak-pihak yang independen yang didapat dalam 

suatu entitas yang bertujuan untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian 

informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh entitas dan 

menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan Audit yaitu 

memberikan kepada manajemen perusahaan mengenai penilaian, saran, dan 

komentar atas sistem pengendalian manajemen atas kebijakan, pertanggung 

jawaban harta perusahaan.
8
 

Audit Menurut Sukrisno Agoes adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan 

secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan 

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut 

penulis audit adalah pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat 

dan faktor dalam pengambilan keputusan atas kebenaran laporan keuangan 

                                                             
8 Nova Wahyuningsih,Peranan Audit Operasional Dalam Menunjang Efektivitas Penjualna,journal 

RisetMahasiswa, Vol. Xx, No.xx,(2015) 
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perusahaan. Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuan ada langkah-langkah 

sebagai berikut  : 

a.  Meminta dokumen yang di butuhkan, auditor akan meminta 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu kepada klien 

di dalam Audit cheklist. Dokumen-dokumen tersebut dapat 

mencangkup salinan laporan audit seblumnya, rekening koran, nota 

keuangan, dan buku besar. 

b. Mempersiapkan Recana Audit, Auditor akan memeriksa informasi 

yang terkadung dalam dokumen-dokumen dan merencanakan 

bagaimana proses audit akan dilakukan. 

c. Menjadwalkan rapat terbuka, Auditor perlu mengundang 

manajemen senior, staf administrasi utama dari pihak klien ke 

suatu rapat terbuka. Di dalam rapat terbuka, Auditor akan 

mempersetasikan ruang lingkup audit, lama waktu pelaksanaan 

audit, dan masalah lain yang perlu di bahas terkait pelaksanaan 

audit. 

d. Mulai melakukan kerja lapagan, auditor akan menguji kepatuhan 

klien terkait percatatan dan laporan keuangan yang sesuai dengan 

PSAK. Kontrol internal dievaluasi untuk memastikan bahwa hal 

tersut benar-benar dijalankan secara reliabel dan memadai. 
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e. Menyusun laporan, auditor menyusun laporan audit yang berisi 

rincian temuan-temuan audit selama proses audit di laksanakan. 

f. Menyiapkan rapat penutupa, pada rapat penutupan semua pihak 

yang terlibat akan mendiskusikan laporan audit dan tanggapan 

manajemen secara matang, jika ada masalah lain maka akan 

langsung menyelesaiakannya dan mencari solusinya pada rapat 

penutupan. 

2. Definisi Audit Menurut Pandangan Islam 

Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen 

atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan 

pengevaluasian. Melalui pendekatan aturan syariah,fatwa-fatwa,instruksi dan 

lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI (Islamic Fiancial Institution) dan 

lembaga supervisi syariah.Jenis-jenis audit di tinjau dari luasnya 

pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Financial Audit (Pemeriksaan Laporan Keuangan) adalah suatu 

riview atas kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh 

manajemen. 

b. Complience Audit (Audit Kepatuhan Tata Tertib Peraturan) adalah 

pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana operasional 

perusahaan dalam menjalankan setiap prosedur dan kebijakan yang 

telah di tetapkan. 
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c. Operational Audit (Audit Operasional) adalah suatu pemeriksaan 

yang mencangkup suatu hal atau operasi tertentu yang biasanya 

diluar jurudiksi Controller atau Treasurer dalam sautau perusahaan. 

d. Soecial Audit (Pemeriksaan Khusus) adalah pemeriksaan yang 

dilakukan apabila diketahui adanya indikasi kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen. 

e. Information System (IS) Audit (Audit Sistem Informasi) adalah 

pemeriksaan sistem yang mengatur perkembangan,, pengoperasian 

pemeliharaan,dan keamanan sistem aplikasi dalam lingkungan 

tertentu. 
9
 

Pada dasarnya aktivitas audit terdapat dalam Al-Qur’an maupun 

hadits. Diantaranya adalah yang terdapat dalam surah Al-Infitar  ayat 10 

sampai 12: 

 َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحاِفِظيَه)11(  ِكَراًما َكاتِبِيه )11(يَْعلَُموَن َما تَْفَعلُونَ 

Artinya: “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) 

yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 

                                                             
9 Rezky Retno Arvianita,Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit,(Yogyakarta:Universitan Negeri Yogyakarta,2015), hal 46 
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(pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”
10

 

3. Macam – macam Jenis Audit 

a. Ditinjau dari aspk luas pemeriksaan 

Melihat pada jenis luas pemeriksaanya audit di bagi menjadi dua, yaitu 

pemeriksaan umum (general audit) dan pemeriksaan khusus (sepecial 

audit). 

1) Pemeriksaan umum (General Audit) merupakan yang umum 

dilakukan atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh 

kator akutan publik (KAP). Pemeriksaan KAP bersifat idepeden 

bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran dari laporan 

keuanga dari suatu perusahaan.  

2) Pemeriksaa khusus (Special Audit) Merupakan suatu pemeriksaan 

yang terbatas hanya pada permitaan audit yang dilakukan oleh kantor 

akutan publik atau KAP dengan meyerahka opini. 

b. Ditinjau Dari Aspek Bidang Pemeriksaan 

Melihat dari bidang aspek pemeriksaannya,  audit di 

kelompokkan ke dalam tujuh bagian. Ketujuh jenis audit berdasarkan 

                                                             
10 Muhammad Fahkri Amir (audit dalam perspektif islam), 

https://www.kompasiana.com/bugizone/574735d1db9373f50ad32fd5/audit-dalam-perspektif-

islam?page=all, di akses pada tanggal 24 maret 2021, pukul 01: 19 WIB 

https://www.kompasiana.com/bugizone/574735d1db9373f50ad32fd5/audit-dalam-perspektif-islam?page=all
https://www.kompasiana.com/bugizone/574735d1db9373f50ad32fd5/audit-dalam-perspektif-islam?page=all
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aspek bidang pemeriksaannya itu antara lain adalah audit laporan 

keuangan, audit operasional, audit ketaatan, audit sistem informasi, audit 

forensik, audit investigasi, dan audit lingkungan. Berikut ini adalah 

uraian dari ke tujuh jenis audit berdasarkan aspek bidang 

pemeriksaaannya: 

1) Audit Laporan Keuangan (Fiacial Audit) merupakan jenis 

laporan keuanga ini berkaitan dengan mengumpulkan serta 

mengevaluasi bukti – bukti transaksi tentang laporan suatu entitas 

dengan tujuan memberikan opini atau pendapat tentang laporan tersebut 

apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam prinsip-

prinsip akutansi yang berlaku umum. 

2) Audit Ketaatan ( Compliac Audit) merupakan jenis audit yang 

memiliki tujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah metaati 

peraturan–peraturan serta kebijakan –kebijakan yang ada, baik itu 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak itern maupun pihak ekstern 

pemgang saham perusahaan tersebut.  

3) Audit Sistem Informasi merupakan kegiatan pemeriksaan yang 

dikerjakan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang sudah 

melakukan proses data akuntan dengan menggunakan  sistem Eltronik 

Data Processig. Untuk hal ini, seorang auditor harus memperhatikan 

beberapa hal seperti berikut ini. 
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a) Perlegkapan keamanan untuk melidungi perlegkapan komputer 

baik program, komuikasi, atau data dari akses yang tidak sah, 

modifikasi dan bahkan penghancuran. 

b) Pegembangan program yang dilakukan atas dasar otoritas khusus 

dan umum dari pihak manajemen perusahaan. 

c) Proses transaksi, file, laporan dan catatan komputer denga akurat 

dan lengkap. 

d) Data-data file laporan yang tersimpan di dalam komputer sangat 

dijaga akan kerahasiaannya.  

4) Audit Foresik merupaka sebagai sebuah upaya untuk 

menghindari atau tindakan pencegahan dari terjadinya sebuah 

kecurangan, hal-hal yang biasanya dilakukan audit forensik seperti 

misalnya investigasi kriminal, indikasi kecurangan dalam bisnis atau 

karyawan, untuk mengetahui kerugian dari suatu bisnis. 

5) Audit Investigasi merupakan serangkaian kegiatan yangmeliputi 

mengenali, mengidentifikasi, serta menguji fakta-fakta dan informasi 

yang ada guna mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka 

pembuktian demi mendukung proses hukum atau sebuah dugaan 

adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan suatu 

etintas perusahaan maupun daerah. 
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6) Audit Lingkungan merupakan sebuah proses manajemen yang 

meliputi evaluasi secara sistematik, tercatat, serta obyektif tentang 

bagaimana suatu kinerja manajemen organisasi dalam tujuannya untuk 

memfasilitasi kendali manajemen terhadap upaya pengendalian dampak 

lingkungan serta pemanfaatan kebijakan usaha terhadap perundang-

undangan tentang pengelolaan lingkungan. 

7) Audit operasinal merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan 

operasional suatu perusahaan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam 

audit operasional ini antara lain dari segi kebijakan akuntansi dan 

kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan, dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah kegiatan operasional yang berjalan sudah 

efektif dan efisien. 

B. Audit Operasional 

1. Pengertian Audit Operasional  

Salah satu kegiatan untuk membantu manajemen dalam memeriksa laporan 

keuangan dibantu oleh audit operasional yang berperan dalam melakukan 

efesiensi, efektivitas, dan keekonomian dari peraturan perusahaan. Audit 

operasional ini tugasnya untuk mengetahui sejauh mana suatu divisi 

menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 Menurut Bayangkara audit operasional adalah pengevaluasian terhadap 

efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Menurut Phyrr adalah suatu 
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tinjauan dan penelaah efektivitas dan efesiensi suatu prosedur dalam 

pemeriksaan yang dilaksanakan dan disertai tanggung jawab dan 

mengungkapkan dan memberi informasi kepada manajemen mengenai 

berbagai masalah dan masalah itu dipecahkan melalaui tindakan ynag 

diperlukan.
11

 

2. Tujuan Audit Operasional  

Menurut Tunggal , beberapa tujuan audit operasional adalah sebagai 

berikut:
12

  

a. Objek audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan 

ketidak beresan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor 

operasional dan untuk menungjukan perbaikan apa yang 

dimungkinkan untuk memperoleh hasil terbaik dari operasi yang 

bersangkutan. 

b. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang 

paling efisien. 

c. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk 

mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang 

pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien. 

                                                             
11 Rezky Retno Arvianita,Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas 

Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit,(Yogyakarta:Universitan Negeri Yogyakarta,2015), hal 46  

12 Rudi Pratono,Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Audit Operasional Aktivitas Pelayanan Jasa Penginapan 

Pada Hotel Equator Surabaya,(Surabyaa:Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,2011), hal 88 
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d. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dan 

pengelolaan. 

e. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan 

dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar 

pelayanan kepada manajemen. 

f. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan 

yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung-jawab mereka.
13

 

3. Manfaat audit Operasional 

Menurut Amin Widjaja Tunggal audit opersaional dapat memberikan 

manfaat melalui beberapa cara sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi permasalahan ynag timbul, penyebabnya altenatif 

solusi perbaikannya. 

b. Menemukan peluang untuk menekan pemborosan dan efisiensi biaya. 

c. Menemukan pelunag untuk peningkatan pendapatan. 

d. Mengidentifikasi sasaran, tujuan, kebijakan dan prosedur organisasi 

yang belum ditentukan. 
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e. Mengidentifikasi lriteria untuk mengukur pencapaina sasaran dan 

tujuan organisasi. 

f. Merekomendasikan perbaikan kebijakna, prosedur dan struktur 

organisasi. 

g. Melakukan pemeriksaan atas kinerja individu dan unit organisasi. 

h. Menelaah ketaatan terhadap ketentuan hukum, tujuan organisasi, 

sasaran, dan prosedur. 

i. Menguji adanya tindakan-tindakan yang tidak diotorisasi, 

kecurangan, atau ketidak sesuaian lainnya.
14

 

Berdasarakan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan adalah manfaat audit 

operasional untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur mengenai 

kegiatan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan mengatasi permasalahan 

yang ada dan dicarikan solusinya untuk mengatasi masalah yang ada. Hal 

tersebut membuat kegiatan perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

4. Peranan dan Hasil audit operasional   

  Peranan Audit operasional ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengungkapkan dan memberikan informasi kepada pihak manajemen 

mengenai rekomendasi atau saran perbaikan yang bisa diambil guna 

                                                             
14 Erwin Ahmad,Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatakna Efektivitas Penjualan Pada PT.DELTA 

INTERNUSA Kota Palopo,Journal Equilibrium,Vol.2, No.1,(2012) 
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meminimalkan kegiatan operasional perusahaan yang kurang efektif, efisien 

dan ekonomis, yang berdampak pada kerugian-kerugian yang dialami oleh 

perusahaan. Dan akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan 

prusahaan untuk meningkatkan pedapatan dan pelayanan.  

5. Pelaksanaan Audit Operasional 

a) Persiapan Audit di mulai dengan auditor memeriksa struktur 

organisasi, tempat dari unit dan perusahaan, hubungan mereka 

dengan unit-unit lain, penugasan dari fungsi dan tanggung jawab. 

Kemudian auditor menelusuri aktivitas-aktivitas yang benar dengan 

flow charting penuh atau dengan mengikuti dokumen-dokumen yang 

dipilih dengan terus-menerus pada titik kunci pengendalian. 

Berikutnya auditor akan meriview kebijaksanaan dan prosedur yang 

menguasai unit atau fungsi yang diperiksa. Prosedur tertulis, 

dimengerti oleh karyawan dan dihitung secara sah untuk menyusun 

atau membawa keluar rencana perusahaan dan mencapai tujuan 

perusahaan, adalah suatu petunjuk terhadap aktivitas yang 

dikembalikan dengan baik. Dimana prosedur yang tidak tertulis, 

auditor akan menentukan dari pembicaraan dengan manajemen apa 

yang diharapkan dari karyawan dan bagaimana aktivitas disusun dan 

dilaksanakan. Akhirnya, auditor menanyakan apakah manajemen 

melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. 
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b) Pengujiuan pengendalian manajemen adalah pengujian terhadap segala 

usaha dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk 

mengarahkan atau menjalankan operasi sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Pengujian pengendalian manajemen dimaksudkan untuk 

lebih memantapkan sasaran tentative pemeriksaan yang telah di 

identifikasi pada tahap persiapan pemeriksaan. Pengujian pengedalian 

ini bertujuan untuk menilai efektifitas pengendalian manajemen dan 

lebih mengenali adanya kelemahan sehingga dapat dipastikan apakah 

suatu tenatif audit obyektive dapat terus dilanjutkan pada tahap 

pemeriksaan lanjutan, karena kurangnya bukti pendukung. 

c) Pemeriksaan lanjutan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang 

cukup, guna mendukung sasaran defenitif pemeriksaan yang telah 

diperoleh pada tahap pengujian dan pengajian ulang sistem 

pengendalian manajemen. Pada tahap ini auditor memilih sasaran 

definitif, kemudian dilakukan pengumpulan bukti yang relevan, 

material, dan kompeten, menuju suatu kesimpulan mengenai sasaran 

audit yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam pemeriksaan terinci. 

d)  Hasil akhir dari pelaksanaan audit operasional berupa laporan tertulis 

yang ditujukan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan advis 

pemecahan masalah yang difokuskan pada usaha peningkatan 

prosedur dan pelaksanaan pelaksanaan operasi dan juga ditujukan nilai 
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uang yang dapat dihemat jika dilaksanakan aktivitas yang benar serta 

peningkatannya. 

C. Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Secara bahasa atau etimologi manjaemen disadur dari bahsa perancis kuno  

yaitu management yang artinya adalah seni melaksanakan serta 

mengatur.Menurut Mary Parker F. Manajemen adalah suatu seni, tiap-tiap 

pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Menurut Stoner manajemen 

merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian serta memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan juga 

mempergunkan semua sumber daya ynag dimilki untuk mencapai tujuan ynag 

ditetapkan.
15

 

Menurut penulis pengertian manajemen adalah pengarahan dan 

pengawasan terhadap usaha-usaha dalam perusahaan untuk mencapai tujuan 

yang telah di tetapkan. 

2. Fungsi Manajemen 

Ada 5 fungsi manajemen yaitu : 

                                                             
15 Prof.Dr.Sondang P.Siagian,MPA,Audit Manjaemen,(Jakarta:PT Bumi Aksara,2001), hal 3 
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a. Planing (Perencanaan) yaitu untuk menentukan tujuan dari 

perusahaan/organisasi dalam bentuk visi dan misi baik jangka panjang 

dan jangka pendek. 

b. Organizing (Mengorganisasai) yaitu untuk mengatur orang-orang yang 

ada di dalam perusahaan tersebut. 

c. Staffing ( Penempatan) yaitu untuk mengatur sumber daya secara umum. 

d. Coordinating (Mengkoordinasi) yaitu fungsi yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, membuat suasana dalam 

lingkungan kerja menjadi dinamis, sehat, nyaman,dll. 

e. Controlling ( Mengontrol) yaitu kegiatan untuk mengontrol semua 

kegiatan yang sudah berakhir.seperti mengevaluasi dan pembiuatan 

kebijakna baru.
16

 

3. Tugas Manajemen  

a) Memimpin, tugas seorang manajemen tentulah memimpin rekan 

kerjanya dalam perusahaan untuk bertindak dan bisa mewujudkan tujuan 

dari organisasi atau perusahaan yang dinaunginya. 

b) Merencanakan, Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka 

perusahaan tidak bisa berjalan dan terkelola dengan baik. 

                                                             
16 Sheila Andriani,Penerapan Audit Operasional untuk Menilai Efektivitas Pengendalian Internal Aktivitas 

Penjualan pada PT.X di Surabaya,Jurnal ilmiah mahasiswa universitas surabay, Vol 2, nO.2(2013) 
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c) Menyusun, manajemen perusahaan dapat berperan sebagai pengatur serta 

penghubung antar divisi pekerjaan sehingga pelaksanaan tiap-tiap 

tanggung jawab lebih efisien serta efektif. 

d) Mengawasi, merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.  

D. Efektivitas  

1. Pengertian Efektivitas  

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih efektivitas adalah tercapaianya 

tujuan ynag telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka 

panjang maupun misi organisasi.
17

 Menurut Anthony  efisiensi merupakan rasio 

output (jumlah yang dihasilkan) terhadap input (jumlah yang digunakan). 

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan mengukur pada setiap elemen 

ruang lingkup pemasaran. Menurut Mardiasmo  Efektivitas merupakan ukuran 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.
18

 

Efektivitas menggambarkan sejauh mana aktivitas yang diselenggarakan 

oleh pihak yang terkait sebagai keberhasilan suatu perusahaan.Jika hasil dari 

kegiatan semakin mendekati tujuan yang ingin dicapai maka semakin tinggi 

                                                             
17 Roslia Ardiani Hijayati,dkk,Analisis Audit Operasional Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, 

dan Ekonomisasi Bagian Produksi,jurnal adminitrasi bisnis, vol.12 No.1,(2014). 

18 Hani Am Maria,dkk,Analisis audit operasional untuk menilai efektivitas,efisiensi,dan ekonomisasi 

fungsi pemasaran,Jurnal Adminitrasi bisnis,Vol.33 No.1(2016) 
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efektivitas yang di jalankan.Dari pengertian ini dapat di simpulkan suatu ukuran 

yang dinyatakan untuk melihat seberapa jauh target yang sudah dilaksanakan 

dan telah tercapai oleh manajer dan targetnya sudah ditentukan terlebih dahulu. 

2. Cara Meningkatkan Aktivitas
19

 

a) Srategi pemberian produk gratis juga bisa di berikan untuk paket 

pembelian tertentu. Misalnya jika bisnis  menjual perlengkapan mandi, 

jika ada konsumen yang membeli sabun dan shampo, Anda bisa 

memberikan produk gratis seperti sikat gigi atau atau pasta gigi. 

b) Cara yang jelas untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan 

pendapatan adalah melalui pemasaran. Analisis data tentang pembelian 

pelanggan dan preferensi produk. Buatlah rencana strategis, kemudian 

kembangkan promosi yang ditargetkan untuk menjangkau pelanggan 

tertentu dengan pesan iklan dan penawaran promosi. 

c) Harga merupakan faktor terpenting dalam pengambilan keputusan 

pembelian. Penyesuaian harga produk dan layanan  harus sejalan dengan 

situasi pasar  dan tujuan pendapatan. 

d) Sangat penting untuk meninjau kehadiran online Anda secara berkala. 

Tinjau situs web Anda dan lihat bagaimana situs itu dilihat di berbagai 

perangkat. Anda dapat menggunakan analytics untuk meninjau lalu lintas 

                                                             
19 Sugi Priharto, Stratergi untuk menigkatkan pendapatan pada bisnis, 

https://aksaragama.com/manajemen/strategi-untuk-meningkatkan-pendapatan-dalam-bisnis/, di akses 

pada tanggal 24 mart 2021, pukul 01:43 WIB 

https://aksaragama.com/manajemen/strategi-untuk-meningkatkan-pendapatan-dalam-bisnis/
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situs web Anda dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan 

pengalaman online pelanggan. 

E.Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia dalam buku Standart Akuntansi 

Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi ynag timbul dari aktivitas normal perusahaan selam satu 

periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal 

dari kontribusi penanaman modal. Menurut Sukirno pendapatan dapat dihitung 

melalui tiga cara yaitu: 

a. Cara Pengeluaran, cara ini pendapatan dihitung dengna 

menjumlahkan nilai pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa. 

b. Cara Produksi, cara ini pendaptaan dihitung dengan menjumlahkan 

nilai barang dan jasa ynag dihasilkan. 

c. Cara Pendapatan, dalam perhitungan ini pendapatan diperoleh 

dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan ynag diterima. 

Dapat di tarik kesimpulan Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh 

perusahaan dari aktivitas penjualan produk atau jasa. 
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2. Penerapan  pendapatan  Menurut Islam 

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang 

dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya 

sesuai perjanjian dalam al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 29 tersirat tentang 

pendapatan:
20

 

ا اَْمَىالَُكْم بَ  َ ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَه ٰاَمىُْىا ََل تَأُْكلُْىٰٓ
ا اَْوفَُسُكْم ۗ اِنَّ للّاٰ ىُْكْم ۗ َوََل تَْقتُلُْىٰٓ ٰٓ اَْن تَُكْىَن تَِجاَرةً َعْه تََزاٍض مِّ  َكاَن ْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل اَِلَّ

 (20)بُِكْم َرِحْيًما

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
21

 

3. Faktor Penghambat Dalam Pendapatan 

Selain keberhasilan, seorang wirausahawan juga selalu dibayangi oleh 

potensi kegagalan yang akan memberikan lebih banyak pelajaran 

dibandingkan sekadar kesuksesan. Menurut Zimmerer (1996: 14-15) ada 

beberapa faktor yang menyebabkan wirausahawan gagal dalam menjalankan 

usaha barunya, yaitu sebagai berikut. 

                                                             
20 Jafar  Nurnasihin,Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam, (Bengkulu: Program 

Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Bengkulu,2019), hal 23 
 
21 https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29, di akses pada tanggal 25 maret 2021 pukul 02:09 

WIB 

https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29
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a) Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk 

mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat 

perusahaan kurang berhasil. 

b) Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama 

dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran 

dan pemasukan secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas 

akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan 

perusahaan tidak lancar. 

c) Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan, sekali gagal 

dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. 

d) Pengawaan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya 

pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan (fasilitas) 

perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. 

e) Sikap yang setangah-setangah dalam usaha akan mengakibatkan usaha 

yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setangah hati, 

keungkinan terjadinya gagal mennjadi lebih besar. 

f) Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan 

tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam 
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berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan 

perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
22

 Suryana, Kewirausahaan Kiat Dan Proses Menuju Sukses.( Jakarta: Penerbit Salemba Empat,2013), 

hal 154 
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F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan audit operasional menunjukkan bahwa tingkat pendapatan 

perusahaan sangat berpengaruh terhapat kinerja manajemen. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang 

dilakukan di indonesia yang mengkaji masalah tentang peranan audit operasional dalam membantu manajemen untuk 

meningkatkan efektivitas pendapatan dan beberapa penelitian lain yang masih memilki kaitan dengan variabel dalam 

penelitian ini 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Persamaan dan 

Perbedaan 

dengan Penelitian 

Sekarang 

1 Panjaitan 

(2014)
23

 

Audit 

Manajemen 

Atas Fungsi 

Penjualan Pada 

PT Makassar 

Motor Cabang 

Peran audit 

operasional 

Deskriptif 

kualitatif 

Pelaksanaan audit 

operasional telah 

memadai karena audit 

operasional dilaksanakan 

oleh auditor yang 

kompeten, tahap-tahap 

Persamaan :  

Sama-sama 

memilki variabel 

berupa peran audit 

operasional . 

                                                             
23 Pransiska Panjaitan,Audit Manajemen Atas Fungsi Penjualan Pada PT Makassar Motor Cabang Kendari,(Kendari:Universitas Halu Oleo,2014), hal 42 
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Kendari audit operasional sudah 

sesuai dengan ketentuan 

yang terdiri dari audit 

pendahuluan, review dan 

pengujian pengendalian 

manajemen, audit terinci, 

pelaporan, tindak lanjut. 

Struktur perusahaan dan 

tanggung jawab setiap 

devisi di uraikan dengan 

jelas sehingga terlihat 

jelas dan rapi. 

Perbedaan: 

 1.Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

objek penelitian 

pada Kantor PT. 

Semen Gresik 

Persero, Sedangkan 

penelitian sekarang 

menggunakan 

objek penelitian 

pada Perusahaan 

Mayangkara Group 

di Blitar. 

2.Hasil akhir yang 

memilki 

kesimpulan 

berbeda antara 

penelitian 

terdahulu dan 

sekarang 

2 Effendi 

(2005)
24

 

Audit 

Operasional 

Atas Fungsi 

Pembelian dan 

Fungsi 

Pembelian 

dan 

Pengelolaan 

Kuantitatif bahwa Pelaksanaan audit 

operasional telah 

memadai karena 

keberadaan audit internal 

Persamaan:  

Terdapat variabel 

yang sama dengan 

                                                             
24 Antonius Effendi,Audit Operasional Atas Fungsi Pembelian dan Pengelolaan Persediaan,2005,hal 51 
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Pengelolaan 

Persediaan 

Persediaan yang merupakan 

pelaksana fungsi audit 

operasional 

kedudukannya terpisah 

dan independen dari 

departemen atau unit 

yang diauditnya, 

dilaksanakan oleh auditor 

yang kompeten, 

didukung oleh tahap-

tahap audit operasional 

sudah sesuai dengan 

ketentuan, struktur 

organisasi dan uraian 

tugas yang sudah 

tersususn dengan baik 

sehingga wewenang dan 

tanggung jawab maing-

masing bagian menjadi 

jelas. 

penelitian sekarang 

yaitu fungsi audit 

operasional 

Perbedaan:  

Penelitian 

terdahulu memilki 

kedudukan terpisah 

dan independen 

dari departemen 

atau unit yang di 

auditnya, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

lebih memfokuskan 

untuk membantu 

manajemen dalam 

meningkatkan 

pendapatan. 

3

3

3

3

3

3

3

Skundita,dkk 

(2009)
25

 

Peranan Audit 

Operasional 

Dalam 

Meningkatkan 

Efektivitas dan 

Efisiensi 

Efektivitas 

dan Efisiensi 

Pembelian 

Deskriptif 

verikatif 

kelemahan-kelemahan 

yang terdapat didalam 

diketahui secara dini 

sehingga dapat diberikan 

saran dan rekomendasi 

yang baik.Dengan 

memberikan saran dan 

Persamaan: 

Terdapat variabel 

yang sama dengna 

penelitian sekarang 

yaitu variabel 

efektivitas dan 

                                                             
25 Moermahadi,Triandi dan Skundita,Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pembelian,2009,hal 51 
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3 Pembelian rekomendasi yang baik, 

maka dapat mengurangi 

kerugian yang mungkin 

akan di alami oleh 

perusahaan jika 

kelemahan-kelemahan 

tidak segera di perbaiki. 

efisiensi. 

Perbedaan: 

Penelitian 

terdahulu meneliti 

tentang 

meningkatkan 

efektivitas dan 

efisiensi 

pembelian, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

lebih berfikir apa 

yang harus di 

lakukan audit untuk 

membantu 

manajemen untuk 

meningkatkan 

pendapatan. 

4. Sussana 

(2012)
26

 

Jurnal 

Pemeriksaan 

Operasional 

Atas Sistem 

Pembelian 

Untuk 

Meningkatkan 

Pemeriksaan,

Efisiensi dan 

efektifitas 

Kuantitatif pemeriksaan operasional 

atas sistem pembelian 

dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas. 

Persamaan: 

Terdapat variabel 

yang sama dengan 

penelitian yang 

sekarang yaitu 

meningkatkan 

                                                             
26 Herlin Sussana,Jurnal Pemerikasaan Operasional Atas Sistem Pembelian Untuk Meningkatakna Efisiensi dan Efektivitas,2012,hal 52 



42 

 

 

 

Efisiensi dan 

Efekvifitas 

efisiensi dan 

efektivitas 

Perbedaan: 

Pada penelitian 

terdahulu meneliti 

pemeriksaan 

operasional atas 

sistem pembelian 

untuk 

meningkatkan 

efisiensi dan 

efektivitas, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

meneliti bagaimana 

cara efektiv untuk 

meningkatakan 

pendapatan 

5. Yullanda 

(2014)
27

 

Peranan Audit 

Operasional 

Dalam 

Menunjang 

Efektivitas 

Penjualan 

Efektivitas 

penjualan 

Kualitatif pelaksanaan audit 

operasional yang 

dilakukan terhadap 

aktivitas penjualan 

menunjukkan bahwa 

audit operasional tidak 

berperan secara efektif. 

Persamaan: 

Terdapat variabel 

yang sama dengan 

penelitian yang 

sekarang yaitu 

variabel efektivitas 

                                                             
27 Echa Putri Rachmawati Yullanda,Peranan Audit Operasional Dalam Menunjang Efektivitas Penjualan,(Mlang:Universitas Kanjuruhan Malang,2014), hal 32 
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Hal tersebut diperjelas 

berdasarkan temuan-

temuan seperti daftar 

harga pokok yang tidak 

ter-update secara 

otomatis dan masih 

ditulis secara manual, 

adanya perangkapan 

fungsi jabatan, tidak 

adanya sanksi bagi 

karyawan penjualan yang 

tidak dapat memenuhi 

target penjualan yang 

ditetapkan badan usaha, 

serta pencatatan data atas 

transaksi penjualan 

masih ada yang dicatat 

secara manual 

penjualan 

Perbedaan: 

Penelitian 

terdahulu meneliti 

tentang penjualan 

masih ada yang di 

catat secara 

manual, sedangkan 

penelitian yang 

sekarang lebih 

berfokus kepada 

bagaimana cara 

supaya pendapatan 

terus meningkat. 
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G. Kerangka Berfikir 

Grafik 21 Kerangka Berfikir Teoritis 

m 

 

 

 

  

     

   

 

 

 

 

 

Keteragan: 

 Dengan semakin meluasnya ruang lingkup aktivitas yang dilakukan suatu 

organisasi maka tingkat pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh 

pihak manajemen akan semakin bertambah. Oleh karena tingkat aktivitas yang 

Mayangkara Group 

SPBU Mayangkara Group Audit Operasional 

Manajemen Tahapan-Tahapan Audit  

Operasional 

Audit berperan dalam meningkatkan 

pendapatan pada Mayagkara Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk membantu menigkatkan 

pedapatan diperlukan adanya kualitas 

jasa pelayanan yang terarah 

Pelaksanaan tahapan audit operasional 

yang efektif oleh auditor akan 

memberikan pengaruh yang cukup 

besar bagi perusahaan untuk mencapai 

tujuannya 
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samakin tinggi ini maka diharapkan pihak manajemen mampu untuk 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan ini secara efektif dan efisien.
28

 

 Audit operasioanal dapat dilakukan oleh manajemen dalam hal ini audit 

internal dapat di lakukan oleh pihak luar yang di tunjuk untuk memeriksa 

kegiatan dari SPBU. Audit operasional juga bertujuan untuk mengevaluasi 

efektivitas dan efisiensi operasi dan melaporkan hasilnya kepada orang yang 

tepat disertai rekomendasi perbaikan. Audit operasional dapat juga di pandang 

sebagai suatu bentuk kritik membangun disertai rekomendasi yang dapat 

diterapkan pada perusahaan secara keseluruhan atau bagian tertentu suatu 

perusahaan untuk meningkatkan proses operasi kearah yang diharapkan. Audit 

operasional ini lebih ditekankan pada kegiatan pelayanan publik yang bertujuan 

untuk memeriksa apakah kebijakan, prosedur, dan kegiatan pelayanan publik 

sudah mencapai tujuan yang ditetapkan manajemen dan apakah tujuan tersebut 

dicapai dengan cara yang terbaik dan ekonomis. Pada akhir audit operasional 

biasanya dimulai beberapa rekomendasi untuk mengatasi beberapa kelemahan 

yang ada serta kemungkinan-kemungkinan untuk menuju perbaikan yang 

diharapkan dapat membantu manajemen dalam melaksanakan operasi 

perusahaan, khususnya pelayanan publik ini dengan lebih efektif dan efisien. 

 Hubungan audit operasional dengan kegiatan pelayanan di SPBU 

Mayangkara Group adalah audit operasional sebagai suatu pendekatan yang 

                                                             
28 Triyana, repository.unisba.ac.id, tanggal 30 maret 2021, pukul 23:21 WIB, hal 47 
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dilakukan untuk memeriksa, mengevaluasi, mendeteksi, dan menelaah metode, 

prosedur, kebijakan dan kegiatan pengelolaan 

 pelayanan publik, dan umumnya auditor memberikan rekomedasi. 

 Audit akan kurang bermanfaat apabila hasil temuan dan rekomendasi 

yang ada tidak ditindak lanjuti oleh pihak dari objek pemeriksaan. Masalah 

tindak lanjut ini tidak akan terlepas dari pelaksanaan tahap audit sebelumnya. 

Temuan yang tidak tuntas dibicarakan, termasuk rekomendasi yang tidak di 

sepakati oleh objek pemeriksaan akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran 

tindak lanjut. Tindak lanjut ini harus mencakup penemuan kelayakan tindakan 

yang akan diambil oleh audit dalam mengimplementasikan rekomendasi. 

 Audit juga harus menetapkan suatu prosedur tindak lanjut untuk 

memonitor dan meyakinkan bahwa tindakan manajemen yang bersangkutan 

menerima resiko apabila tidak menindak lanjuti rekomendasi penugasan audit. 

Sementara itu, sektor perdagangan pada saat ini telah mengalami pengembagan 

yang sangat pesat. Pada perusahaan perdagangan, kualitas pelayanan merupakan 

bagian yang tidak  dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan, karena kualitas 

pelayanan dagang merupakan sumber utama perusahaan dalam medatangkan 

keuntungan.  

 Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

dengan cara meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan. Jadi pada giliranya kepuasan pelanggan dapat menciptakan 

kesetiaan kepada perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan kontinuitas 
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perusahaan diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih terarah 

sehingga perusahaan diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan agar 

lebih unggul dan mampu bersaing dengan tingkat perusahaan sejenisnya, serta 

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.  

 

 

 

 

 

 

 


