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ABSTRAK  

Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk mencegah pemborosan 

sumber daya yang digunakan khususnya dalam proses produksi. Suatu pemeriksaan 

diperlukan dalam menilai kinerja perusahaan untuk mencegah pemborosan yang sering 

terjadi. Audit operasional adalah audit yang menekankan pada penilaian sistematis dan 

objektif serta berorientasi pada tujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keefektifan, 

keefisienan, dan keekonomisan pendapatan atas kegiatan operasional perusahaan. Penelitian 

dilakukan pada CV Rimba Sentosa yang merupakan salah satu pabrik furnituredi Tawangsari, 

Sukoharjo. Masalah yang diangkat adalah mengenai penerapan audit operasional pada bagian 

produksi CV Rimba Sentosa serta apakah penerapan audit operasional pada bagian produksi 

sudah efektif, efisien, dan ekonomis.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian diskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Fokus dalam penelitian ini 

adalah struktur organisasi perusahaan, kegiatan produksi, kriteria efisiensi, efektivitas, dan 

ekonomisasi. 

(Kata kunci: audit operasional, efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi) 

 

 

 

 

 



1 

PENDAHULUAN 

.  

A. Latar Belakang  

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, para pengusaha berlomba-

lomba dalam memajukan aktivitas usaha mereka. Berbagai perusahaan lahir dan 

berdiri kokoh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Persaingan 

usaha semakin ketat, karenanya perusahaan dituntut untuk melaksanakan segala 

aktivitas operasional mereka dengan efektif dan efisien agar mampu mempertahankan 

eksistensinya. Hal ini tentu saja karena perusahaan dihadapkan pada keterbatasan-

keterbatasan dalam mengelola kegiatan usaha sehingga memerlukan perencanaan 

yang tepat dalam operasinya. Menurut Bhayangkara (2011:11-14)ada tiga unsur 

penting untuk mengembangkan perusahaan yaitu ekonomisasi, efisiensi, dan 

efektivitas.  

Audit operasional ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan dan 

memberikan informasi kepada pihak manajemen mengenai rekomendasi atau saran 

perbaikan yang diambil guna memeinimalkan kegiatan operasional perusahaan yang 

kurang efektif, efisien, dan ekonomis yang berdampak pada kerugian-kerugian yang 

dialami oleh perusahaan. (H. Moermahadi Soerja Djanegara Dalam Jurnal Ilmiah 

2009) 

Suatu perusahaan dikatakan efektif apabila perusahaan bisa mencapai tujuan 

perusahaan tanpa memikirkan biaya yang dikeluarkannya. Pernyataan ini sebenarnya 

sangat janggal, karena menurut prinsip ekonomi suatu kegiatan usaha pasti 

menginginkan tujuannya dapat tercapai dengan biaya yang seminimal mungkin. 

Sedangkan efisisen dan ekonomis hampir memiliki arti yang sama, yaitu 

meminimalkan dan menggunakan seluruh daya dan upaya yang dimiliki perusahaan 

untuk mencapai tujuannya.  

Dalam hal ini, penulis ingin menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan 

ekonomisasi proses produksi operasional pada CV Rimba Sentosa. Apakah proses 

produksi yang selam ini dijalankan oleh perusahaan sudah secara efektif, efisien, dan 

ekonomis. Serta apakah perusahaan selama ini dijalankan secara optimal atau belum. 

CV Rimba Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur 
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furniture. Dulunya perusahaan ini berbadan hukum CV, namun perusahaan ini 

memberikan data kepada pemerintah perusahaan ini telah beralih menjadi Perseroan 

Terbatas.  

Dari gambaran ringkas yang telah dikemukakan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa peran audit sangat memegang peran penting dalam kelangsungan 

hidup perusahaan sehingga mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “AUDIT EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN EKONOMISASI PROSES 

PRODUKSI OPERASIONAL (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur CV Rimba 

Sentosa). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah ini adalah : Apakah proses produksi perusahaan telah dilaksanakan secara 

efektif, efisien, dan ekonomis.  

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui proses produksi operasional perusahaan yang sudah dilaksanakan 

secara efektif, efisien, dan ekonomis. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun beberapa manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi terutama yang berkaitan 

dengan peran audit operasional atas proses produksi dan sebagai bahan acuan 

maupun perbandingan bagi pengembangan penelitian di masa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis  

a) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian dalam menyusun rencana, 

strategi, dan kebijakan peningkatan yang lebih efektif dimasa yang akan 

datang, khususnya pada bagian audit CV Rimba Sentosa. 
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b) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi 

di perguruan tinggi dengan pengalaman untuk dapat berfikir kritis, analitis, 

dan sistematis terhadap suatu permasalahan yang ada.  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Audit  

a. Konsep Peranan  

Menurut Komarudin (1994,768), pengertian peranan adalah : 

a) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen. 

b) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

c) Bagian atau fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya. 

d) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Dari pengertian diatas,dapat disimpilkan bahwa yang memerlukan peranan 

adalah seseorang yang bersifat nyata atau aktual bukan abstrak. Sehingga yang 

dimaksud dengan peranan adalah sesuatu yang nyata atau aktual sesuai dengan 

kedudukannya melakukan bagian dari aktivitas yang dimainkannya.  

b. Definisi Audit  

Menurut American Accounting Assiciation dalam laporannya yang 

berjudul “The Report of the Commite On Basic Accounting Concepts” dalam 

Boynton Jhonson dan Kell (2006:5) mengemukakan : 

“Auditing is a systematic process of objectivelly obtaining and evaluating 

evidance regarding of correspondence economic action and events to ascertain the 

degree of correspondence betwen those assertions and established criteria and 

communicating the result to intersted users”. 

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi 

bukti-bukti secara objektif tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa 

ekonomi guna menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan”. 
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Sedangkan Willy Susilo (2005:52) dalam Artono (2006) berpendapat 

bahwa audit merupakan : 

“Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui 

interaksi ( pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian serta penarik kesimpulan) 

secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas nilai 

manfaat”.  

c. Jenis-jenis Audit  

Menurut Boynton, Johnson dan Kell (2006:6), audit dibagi menjadi tiga bidang 

yang masing-masing memiliki spesialisasi yang berbeda-beda, yaitu : 

a) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)  

Audit laporan keuangan yaitu audit yang dilakukan atas laporan keuangan 

suatu organisasi badan usaha secara keseluruhan dengan tujuan untuk 

memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut 

dengan kriteria yang berlaku.  

b) Audit Kepatuhan (Compliance Audit)  

Audit kepatuhan merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan 

terhadap prosedur, metode, dan operasi kegiatan usaha suatu entitas tertentu 

untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan entitas tersebut. 

c) Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan 

terhadap prosedur metode dan operasi kegiatan usaha suatu entitas tertentu 

untuk menilaiefisiensi dan efektivitas kegiatan entitas tersebut.  

Bhayangkara (2011:4) menjelaskan satu jenis audit lagi yaitu Audit Internal, 

Audit Internal ditujukan kepada manajemen dari entitas yang diaudit dan 

hanya boleh dilaksanakan oleh auditor internal.  
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B. Tinjauan Umum Audit Operasional  

a. Definisi Audit Operasional  

Boynton, Johnson dan Kell (2006:498) mendefinisikan audit operasional 

sebagai suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan 

kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta 

melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta 

rekomendasi perbaikan.  

Tunggal (2007:24) menyatakan bahwa pemeriksaan manajemen atau 

operasional merupakan suatu penilaian dari organisasi manajerial dan efisiensi 

dari suatu perusahaan, departemen, atau setiap entitas dan subentitas yang diaudit.  

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit manajemen 

maupun audit operasional memiliki makna yang sama, yaitu proses 

pengevaluasian secara sistematis tentang kondisi manajemen agar dapat mencapai 

efektivitas,efisiensi, dan ekonomisai kegiatan organisasi serta memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.  

b. Definisi Audit Produksi dan Operasi  

Bhayangkara (2008:177) menjelaskan Audit Operasi dan Produksi 

melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi 

dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan 

memuaskan ( efektif, efisien, dan ekonomis ). Audit ini juga berperan melengkapi 

fungsi pengendalian kualitas.  

c. Tahapan Audit Operasional  

a) Audit Pendahuluan  

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 perusahaan yang diaudit. 
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b) Riview dan Pengujian Pengendalian 

Auditor melakukan riview dan pengujian manajemen objek audit, dengan 

tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung 

pencapaian tujuan perusahaan.  

c) Audit Terinci  

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  

Pada tahap ini auditor mengkominikasikan hasil audit dan memberikan 

rekomendasi kepada pihak manajemen atau pemilik perusahaan guna 

perbaikan kegiatan operasional di masa yang akan datang.  

e) Tindak Lanjut  

Setelah mendapatkan rekomendasi atas temuan audit oleh auditor, pihak-pihak 

yang berwenang dapat melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan 

rekomendasi yang diberikan guna perbaikan tindakan untuk masa yang akan 

datang.  

d. Jenis-jenis Audit Operasional  

Arens dan Lobbecke (2003:767) menyatakan audit operasional dibagi menjadi 

tiga kategori yaitu :  

a) Fungsional (Functional) 

Audit fungsional memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor sehingga 

pemeriksaan dapat lebih efisien memakai seluruh waktu mereka untuk 

memeriksa dalam bidang itu, namun kelemahannya adalah tidak dievaluasinya 

fungsi yang saling berkaitan.  
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b) Organisasional (Organizational) 

Audit operasional dalam tataran organisasi melibatkan seluruh unit organisasi, 

seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan.  

c) Penugasan Khusus 

Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen karena 

dirasa ada masalah-masalah yang memerlukan perbaikan.  

e. Tujuan Audit Operasional  

Dalam bukunya, Bhayangkara (2011:23) menyebutkan bahwa audit 

operasional menekankan pada seluruh area dalam perusahaan yang diketahui atau 

diidentifikasi masih memerlukan perbaikan peningkatan hak dari segi 

ekonomisasi, efisiensi, dan efektifitas dalam perusahaan.  

Selanjutnya Bhayangkara (2014:4) menjelaskan ada 3 (tiga) elemen pokok 

dalam tujuan audit : 

a) Kriteria (criteria) 

Kriteria merupakan standar (pedoman, norma) bagi setiap individu/kelompok 

di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Kriteria dapat berupa 

peraturan pemerintah, kebijakan manajemen perusahaan, Standar Operating 

Procedure (SOP) dan lain sebagainya.  

b) Penyebab (Cause) 

Penyebab merupakan tindakan (aktivitas) yang dilakukan oleh setiap individu 

atau kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif atau 

negatif.  

c) Akibat (effect) 

Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang 

berhubungan dengan penyebab tersebut.  
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f. Manfaat Audit Operasional  

Menurut Tunggal (2006:3) dalam Wulandari (2009) beberapa tujuan audit 

operasional adalah :  

a) Objek dari audit operasional mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan 

dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan 

perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari 

operasi yang bersangkutan.  

b) Untuk membantu manajemen untuk 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. 

d) Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam 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 dan pelaksanaan yang lebih 

efektif dan efisien dari tanggung jawab mereka.  

g. Pengertian Efektivitas  

Menurut Sawyer (2005:211), Efektivitas menekankan hasil aktual dari 

dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu. Menurut 

Bhayangkara (2008:14) efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan 

suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Mardiasmo (2005:134), 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.  

h. Pengukuran Efektivitas   

Pada umumnya efektivitas diukur dengan membandingkan rencana dengan 

aktual yang terjadi. Menurut Mardiasmo (2005:134), Efektivitas hanya melihat 

apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Nafarin (2000:23), anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan 

anggaran lainnya dan pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu 

sebelum menyusun anggaran lainnya.  
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i. Efisiensi  

Efisiensi adalah rasio output dan input. Seberapa besar output yang 

dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang dimiliki perusahaan 

(Bhayangkara 2008:13). Metode kerja yang baik akan dapat membantu proses 

operasi berjalan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.  

j. Ekonomisasi  

Ekonomisasi berbicara tentang cara perusahaan untuk mendapatkan 

sumber daya yang akan digunakan dalam setiap kegiatan operasinya (Mardiasmo 

2002:134). Artinya apakah perusahaan 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.  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif. 

Penelitian diskriptif menurut Nazir (2005:54), suatu metode untuk meneliti kasus 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem pemikiran maupun 

kelas peristiwa masa sekarang.  

Tujuan penelitian diskriptif adalah untuk membuat diskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu 

latar atau satu orang objek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa 

tertentu.  

Peneliti merupakan instrumen utama dan fokus penelitian ada pada cara 

pandang narasumber akan pentingnya audit operasional untuk menilai efektivitas 

fungsi personalia. Peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung.  
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B. Objek Penelitian  

Objek Penelitian ini mengenai proses produksi perusahaan secara efektif, efisien, dan 

ekonomis pada CV Rimba Sentosa yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

perusahaan dagang yang menjual furniture.  

C. Ruang Lingkup Penelitian  

Fokus penelitian adalah fungsi audit yang diselenggarakan oleh CV Rimba Sentosa, 

yaitu meliputi: fungsi perencanaan tenaga kerja, penilaian kinerja karyawan, 

kompensasi dan balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja, maupun pengurangan 

tenaga kerja.  

D. Sumber Data  

Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti ada dua yaitu : 

a. Data Primer  

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti (Sekaran, 2006:60). Pada penelitian ini data primer diperoleh secara 

langsung melalui proses wawancara dengan Manajer Bagian Umum dan 

Personalia CV Rimba Sentosa serta staff Bagian Umum dan Personalia).  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur, dan sumber 

informasi lain yang berguna sebagai kajian penelitian berdasarkan keterangan dari 

data primer (Yianthony, 1999). Data sekunder yang dipakai dalam penulisan 

skripsi ini meliputi : 

 Sejarah dan perkembangan CV Rimba Sentosa  

 Visi dan misi CV Rimba Sentosa  

 Struktur organisasi CV Rimba Sentosa  

 Kebijajan-kebijajan yang dibuat oleh CV Rimba Sentosa 

 Data mengenai perencanaan tenaga kerja sampai dengan pemutusan hubungan 

kerja. 
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 Dokumen lain yang berkaitan dan dapat digunakan dalam penelitian audit 

operasional secara efektif, efisien, dan ekonomisasi.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

a. Survei Pendahuluan  

Penulis melakukan wawancara awal kepada Manajer Divisi Personalia CV Rimba 

Sentosa untuk meminta izin pelaksanaan penelitian serta memperoleh gambaran 

kondisi perusahaan saat ini.  

b. Survei Lapangan  

Pada survei ini penulis melakukan tiga metode, yaitu : 

a) Wawancara  

Teknik wawancara dipakai ketika peneliti meminta tanggapan dari sumber 

yang dapat dipercaya untuk berbagai aktivitas operasional yang dilakukan 

perusahaan. Teknik ini merupakan bentuk komunikasi dua arah yang 

mendalam antara peneliti dengan responden yang dipilih.  

b) Observasi  

Teknik yang dipakai ketika peneliti mengamati dan mencatat informasi baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap aktivitas atau kegiatan 

operasional perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

c) Dokumentasi  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen sejarah singkat 

perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, diskripsi pekerjaan, jumlah 

tenaga kerja, kebijakan manajemen proses produksi operasional CV Rimba 

Sentosa.  

F. Analisis Pengujian Data  

Analisa pengujian ini bersifat kualitatif, oleh karena itu data yang disimpulkan 

adalah data kualitatif. Analisa dilakukan dengan studi kasus, dimana teori-teori yang 

telah diuraikan dalam penelitian kepustakaan dibandingkan dengan praktek 

sesungguhnya yang terjadi di perusahaan. Analisa data dilakukan dengan cara : 
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a) Analisa fakta-fakta dari hasil penelitian lapangan sehingga penulis memperoleh 

data tentang kegiatan objek penelitian yang sebenarnya. 

b) Pengujian proporsi dilakukan dengan perhitungan presentase yang menunjukkan 

berapa besar peranan audit operasional sebagai alat bantu manajemen dalam 

proses produksi perusahaan.  

G. Metode Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya 

dapat digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis dan kualitatif, yaitu dilakukan dalam 

bentuk uraian atas data kualitatif yang berkaitan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau memperoleh gambaran baru, 

menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya (Pramono, 2012). Disini 

kuisioner diberikan hanya sebagai pelengkap teknik pengumpulan data yang lain. 

Adapun prosedur analitis data pada penelitian ini dibagi dalam tiga tahap yaitu : 

a. Pemeriksaan Pendahuluan  

Beberapa informasi yang diperoleh  antara lain : 

a) Gambaran umum CV Rimba Sentosa berupa sejarah, visi dan misi, lokasi, 

struktur organisasi dan beberapa informasi lainnya.  

b) Penyelenggaraan proses produksi. 

b. Riview dan Pengujian Pengendalian Manajemen 

Peneliti menekankan riview dan pengujian terhadap pengendalian manajemen 

pada CV Rimba Sentosa yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian 

manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan khususnya pada 

proses produksi perusahaan.  

c. Pemeriksaan Terinci  

Peneliti menganalisis temuan-temuan data dengan menggunakan :  

a) Kriteria ( criteria), merupakan standar (pedoman, norma) bagi setiap 

individu/kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya.  

b) Penyebab (cause), merupakan tindakan (aktivitas) yang dilakukan oleh setiap 

individu/kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif 

(program/aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih 

tinggi), atau sebaliknya.  
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c) Akibat (effect), merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria 

yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan 

program/aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari 

kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat positif menunjukkan bahwa 

program/aktivitas telah terselenggara secara baik dengan tingkat pencapaian 

yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Data Penelitian  

Gambaran Umum CV Rimba Sentosa  

a. Sejarah Perusahaan  

Perusahaan CV Rimba Sentosa berdiri pada tahun 1984. Bidang usaha 

yang dirintis adalah usaha yang bergerak dibidang kontraktor. Semula perusahaan 

ini bernama CV Karya Sentosa. Proyek yang mula-mula digarap adalah beberapa 

proyek pemerintah Dati II Sukoharjo. Kemudian pada tahun 1998 mulai merintis 

usaha yang bergerak dibidang jasa penggergajian kayu gelondongan dengan nama 

CV Rimba Sentosa.  

Pada tahun 1997, CV Rimba Sentosa mengadakan studi banding ke Jepara 

dan mulai membeli mesin industri kayu. Produk yang dibuat pertama kali oleh CV 

Rimba Sentosa adalah kusen-kusen kayun jati yang kemudian dikirim ke Jakarta.  

Pada bulan September tahun 1997, untuk pertama kalinya CV Rimba 

Sentosa mengikuti pameran industri furniture di Kohin, Jepang. Kemudian 

kembali ke tanah air dengan membawa banyak order dari beberapa buyer 

(pembeli) dan pedagang besar (Whole Seller) Eropa yang cukup besar. Dengan 

adanya order yang semakin banyak, CV Rimba Sentosa bisa melakukan ekspor 

secara langsung. Hal ini disebabkan karena pada awalnya dilakukan kerjasama 

dengan broker atau agen untuk memasarkan produk ke luar negeri.  

B. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi CV Rimba Sentosa adalah menjadi perusahaan kelas dunia di persaingan bisnis 

global yang sangat sulit dan penuh tantangan ditahun 2000. Misi CV Rimba Sentosa 
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adalah meningkatkan peran serta dalam menunjang kebijakan dan program 

pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya 

dalam bidang pengembangan industri di bidang kerajinan kayu jati.  

C. Tujuan berdirinya CV Rimba Sentosa  

Berdirinya perusahaan CV Rimba Sentosa memiliki tujuan yang di dasarkan pada 

proses berdirinya perusahaan diantaranya : 

a. Tujuan Umum  

a) Membantu program pemerintah dalam usaha mengurangi pengangguran. 

b) Untuk membentuk calon wirausaha-wirausaha yang lain serta mau 

berpartisipasi untuk memajukan wirausaha itu sendiri. 

c) Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandang. 

d) Membantu pemerintag dalam upaya memperkenalkan produk dalam negeri.  

b. Tujuan Khusus  

a) Mendapatkan hasil yang maksimal profit perusahaan. 

b) Memperbanyak jenis produksi agar dapat diperluas pemasarannya. 

c) Menjaga posisi perusahaan.  

D. Deskripsi Geografis dan Administrasi  

Perusahaan CV  Rimba Sentosa yang berlokasi di Jln. Pattimura No.23, depan 

SMU Negeri 1 Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dilihat dari segi geografis dan 

administratif, lokasi perusahaan ini adalah sebagai berikut:  

a. Segi Ekonomi  

a) Mudah memperoleh tenaga kerja yang potensial dan terampil. 

b) Lokasi yang dekat dengan jalan raya, mempermudah arus transportasi, 

sehingga akan memperlancar dalam hal pengangkutan bahan baku maupun 

barang jadi.  

c) Transportasi yang baik dapat mengurangi resiko keterlambatan bahan baku 

maupun pengiriman barang.  

b. Segi Sosial  

a) Lokasi yang sangat strategis tersebut dapat membantu masyarakat sekitar 

untuk menaikkan taraf  hidupnya, karena sebagian besar perusahaan 

mengambil tenaga masyarakat sekitar perusahaan.  
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b) Masalah pencemaran lingkungan oleh limbah industri tidak dijumpai sebab 

perusahaan sudah mempunyai limbah industri.  

c) Lokasi tidak ditengah-tengah kota. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah 

agar tidak bercampur tangan dengan pemukiman penduduk.  

E. Pengaturan dan Penjadwalan Kerja  

a. Penarikan Karyawan Perusahaan  

CV Rimba Sentosa dalam menentukan tenaga kerja mengambil kebijakan-

kebijakan dengan menitik beratkan pada penarikan tenaga kerja dari lingkungan 

sekitar perusahaan.  

b. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja  

Perusahaan CV Rimba Sentosa menggunakan sistem pengupahan harian. Upah 

dan gaji biasanya diberikan kepada pekerja setiap minggu atau setiap bulan.  

c. Penjadwalan Kerja  

Adapun hari kerja perusahaan CV Rimba Sentosa adalah 6 hari kerja, hari Senin-

Sabtu, jam kerja berlaku 08.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 

dengan 13.00 WIB.  

F. Riview dan Pengujian Pengendalian Manajemen  

a. Analisis Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi merupakan pembagian tugas dimana setiap bagian 

mempunyai tugas dan wewenang dan tanggung jawab terhadap perusahaan. 

Apabila struktur organisasi tersusun dengan baik maka akan tercipta suatu 

susunan kerja yang baik pula antar karyawan dan terjalin kerjasama, masing-

masing bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh perusahaan sehingga 

apa yang diinginkan dapat tercipta dengan baik.  

G. Audit Lanjutan (Terinci)  

a. Efektivitas Proses Produksi  

Perusahaan CV Rimba Sentosa saat ini sudah efektif, dikatakan efektif 

karena perusahaan mampu mendatangkan container setiap minggunya, bahkan 1 

bulan bisa 4-5 kali. CV Rimba Sentosa itu memiliki jadwal pengiriman dan sudah 
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bisa didapat bahkan tidak melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, perusahaan 

memiliki aturan kerja internal sesuai kesepakatan antara perusahaan dan karyawan 

perusahaan sudah memiliki dan menerapkan SOP (Standar Operational Procedure) 

baik dalam proses produksi maupun sistem pencatatan. 

Sedangkan bahan baku yang tersedia serta proses produksi yang terus 

berlangsung, perusahaan saait ini menjadi lebih berkembang pesat. Munculnya 

beberapa kendala selama proses produksi berlangsung adalah bahan baku yang 

digunakan tidak memadai disebabkan oleh cuaca yang buruk.  

b. Efisiensi Proses Produksi  

Proses produksi CV Rimba Sentosa saat ini mengarah ke efisiensi, karena 

perusahaan belum bisa maju dari target. Tetapi, perusahaan CV Rimba Sentosa 

sudah mendapatkan target itu baik untuk waktu, material, dan tenaga kerja itu 

sudah didapatkan lebih bagus dari target. Misalkan: pemakaian bahan pembantu 

material yaitu biasanya untuk satu kontainer kursi itu dulu menghabiskan lem 50 

botol, itu sudah dianggarkan 50 botol, tetapi belakangan ini sudah masuk ke 48-47 

sedangkan di bahan material misalnya 1 kontainer itu menghabiskan material 80 

kibik, tetapi belakangan ini lebih bagus bahkan sudah mulai di dapat dari yang 

rata-rata 80 ini sudah ada yang masuk ke 77,78,76.  

Oleh karena itu, perusahaan CV Rimba Sentosa secara perlahan mengarah 

ke efisiensi. Kondisi perusahaan CV Rimba Sentosa saat ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak selamanya perusahaan 

berkembang secara baik, perusahaan dapat kehabisan bahan baku operasi, 

dikarenakan cuaca yang saat ini tidak menentu sehingga dapat menhambat proses 

produksi.  

c. Ekonomisasi Proses Produksi 

Saat ini perusahaan CV Rimba Sentosa mengarah ke efisiensi dengan 

adanya penghematan biaya-biaya dan bahan baku yang diperlukan. Sebelum 

adanya perkembangan, perusahaan CV Rimba Sentosa menggunakan bahan baku 

80 kibik untuk setiap 1 kontainernya. Hal ini dapat diasumsikan dengan misalnya: 

80 kibik x Rp 4.000.000 = Rp 240.000.000. Tetapi, setelah adanya efisiensi yang 

sekarang ini menjadi 75 untuk setiap 1 kontainernya.  
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H. Rekomendasi  

a. CV Rimba Sentosa sebaiknya memberikan reward bagi para pemasok kayu jati 

dengan kualitas yang baik dan memenuhi kriteria kelayakan proses produksi. 

b. Mesin produksi CV Rimba Sentosa seharusnya lebih ditingkatkan kembali 

perawatan dan perbaikannya.  

c. Produktivitas tenaga kerja sebaiknya disesuaikan dengan input bahan baku yang 

akan digunakan. 

d. Pemakaian kapasitas mesin produksi harus lebih dioptimalkan kembali, sehingga 

mencegah terjadinya biaya kesempatan yang hilang yang berpotensi untuk dapat 

menghasilkan laba.  

e. Pengeluaran dana atas penggunaan biaya overhead harus lebih ditekan kembali 

dengan cara mencari supplier yang menawarkan harga paling rendah, sehingga 

pengeluaran dana atas biaya overhead tidak terlalu besar.  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penerapan audit operasional CV Rimba Sentosa bertujuan untuk menilai 

efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi bagian produksi. Tingkat efektivitas dapat 

dilihat dari hasil penelitian dan wawancara pada perusahaan CV Rimba Sentosa. 

Dengan berdasarkan bahan baku yang diperoleh CV Rimba Sentosa. Tingkat efisiensi 

penggunaan input perusahaan dapat dilihat dari pengiriman bahan baku yang bisa 

memenuhi target pengiriman setiap minggunya. Tingkat ekonomisasi dapat dilihat 

dari biaya overhead penggunaan dana produksi atas biaya overhead produksi.  

Perusahaan CV Rimba Sentosa saat ini sudah efektif dan mengarah ke efisien. 

Dengan tolok ukur perusahaan mampu mendatangkan kontainer setiap minggunya. 

Sedangkan kalau efisien, karena CV Rimba Sentosa dapat menghasilkan produk 

dengan waktu yang relatif singkat dan tenaga kerja yang mampu bekerja secara 

optimal. Sedangkan ekonomisasi perusahaan mampu mengeluarkan biaya overhead 

produksi yang ekonomis dan tidak melebihi target yang sudah dianggarkan 

perusahaan.  
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B. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini, penilaian efektivitas di dasarkan pada data-data dan bukti-bukti 

yang diperoleh selama melakukan kegiatan penelitian, akan tetapi terdapat berbagai 

keterbatasan dalam pelaksanaannya, antara lain : 

a. Keterbatasan waktu dan tenaga serta luasnya lingkup proses produksi 

mengakibatkan adanya kemungkinan informasi penting tidak dapat diteliti secara 

mendetail. 

b. Penelitian hanya mencakup tolok ukur proses produksi secara efektif, efisien, dan 

ekonomis yang sebenarnya dapat diperluas lagi, misalnya dengan melakukan audit 

terhadap pemeliharaan hubungan karyawan, serta pencapaian kepuasan kerja 

karyawan. Peneliti tidak melakukan audit terhadap kedua fungsi tersebut 

dikarenakan CV Rimba Sentosa tidak menyelenggarakannya dalam proses 

produksi. 

c. Unsur subyektifitas sewaktu wawancara dilakukan. Kelemahan metode ini terletak 

pada tingkat reliabilitasnya, dimana pihak yang diwawancara mungkin saja 

memberikan jawaban yang tidak pasti. 

d. Beberapa data rahasia terkait anggaran, penilaian level gaji, maupun laporan 

keuangan tidak dapat diberikan.  

C. Saran  

a. CV Rimba Sentosa hendaknya lebih intensif dalam mengadakan penyuluhan dan 

pengawasan kepada pemasook kayu jati untuk meningkatkan kualitas kayu, mulai 

dari ukuran, kualitas, dan jenis kayu yang dibutuhkan adalah berwarna putih dan 

kuning muda. Selain itu, CV Rimba Sentosa harus lebih efektif dan lebih ketat 

kembali dalam melakukan selektif atas bahan baku, agar bahan baku yang akan 

siap diproses memiliki kriteria yang layak untuk diproses, sehingga menghasilkan 

furniture dengan kualitas yang terbaik.  

b. Perbaikan dan perawatan mesin-mesin produksi harus dilakukan secara optimal 

pada masa luar operasi, sehingga pada saat masa operasi tiba-tiba mesin-mesin 

produksi telah siap digunakan dengan baik dan dapat meminimalisisir akan 

kerusakan mesin yang mengakibatkan berhentinya jam kerja mesin. 

c. Menindak lanjuti penerapan audit operasional sebaiknya pihak manajemen CV 

Rimba Sentosa memperhatikan rekomendasi auditor untuk ditindak lanjuti agar 

yang akan kinerja bagian produksi dapat lebih ditingkatkan lagi efektivitas, 

efisiensi, dan ekonomisasinya.  
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