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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dunia usaha semakin maju sehingga persaingan yang 

terjadi semakin banyak. Persaingan yang terjadi baik perusahaan dagang, 

perkebunan, pertambangan, property  perbankan ataupun perusahaan jasa. Untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan maka sebagian perusahaan  

harus menjual jasa pelayanan yang baik ataupun produk dari perusahaan tersebut. 

Salah satu perusahaan jasa yaitu perusahaan jasa transportasi maupun ekspedisi 

pengurusan dokumen ekspor impor. 

 Bagi manajemen untuk dapat mempertahankan Keberhasilan perusaahaan 

tidak terlepas dari adanya pengendalian yang efektif atas semua kegiatan yang ada 

dalam perusahaan agar dapat menghindari adanya pemborosan dan hal-hal yang 

merugikan perusahaan, terutama yang menyangkut penggunaan harta-harta 

perusahaan. Bagi manajemen informasi keuangan merupakan salah satu alat bantu 

untuk menentukan kebijkan-kebijakan dan untuk mempertanggungjawabkan 

kekayaan perusahaan. Semakin maju perusahaan maka semakin kompleks 

informasi yang menyangkut keuangan. Perusahaan  dalam menjalankan  kegiatan 

operasinya mengeluarkan biaya operasi.  Biaya operasi yang dikeluarkan  

perusahaan adalah biaya administrasi dan biaya umum, gaji tenaga kerja. Biaya 

operasional yang dikeluarkan biasanya terbilang besar sekali sehingga manajer 

perlu melakukan perencanaan dan pengendalian biaya operasional dengan 

menghindari pengeluaran biaya yang tidak perlu agar menjadi efesien.
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 Biaya yang dikeluarkan perusahaan akan disajikan dalam laporan laba rugi 

sehingga terlihat dengan jelas pengeluaran biaya operasional. Biaya operasional 

yang dikeluarkan biasanya terbilang besar sehingga manajer perlu melakukan 

perencanaan dan pengendalian biaya operasional dengan menghindari 

pengeluaran biaya yang tidak perlu agar menjadi efisien. Biaya yang dikeluarkan 

perusahaan akan disajikan dalam laporan laba rugi sehingga terlihat dengan jelas 

pengeluaran biaya operasional. 

 Pengendalian biaya operasional yang dilakukan pihak manajemen  dengan 

melakukan pemeriksaan kembali. Pemeriksaan operasional atau audit operasional 

penting untuk mengukur tingkat penyimpangan yang terjadi didalam perusahaan 

khusus pengeluaran biaya operasional. 

 Dengan melihat permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di PT. Sarana Agro Nusantara. Karena penulis ingin meneliti mengenai 

kegiatan audit operasional yang dilaksanakan, apakah sudah memadai atau belum. 

Berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik  untuk melaksanakan penelitian 

dengan judul :  

“ Penerapan Audit Operasional Dalam Pengendalian Biaya Operasional  

Pada  PT. Sarana Agro  Nusantara”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka indentifikasi masalah 

sebagai  berikut : 

1. Pelaksanaan anggaran biaya operasional masih belum ekonomis 

dikarenakan pada realisasi biaya operasi yang lebih tinggi dari pada 

anggaranya. 

2. Anggaran yang telah disusun tidak dapat menjadi acuan yang dapat 

dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. 

1.3 Batasan Masalah 

  Penulis melakukan pembatasan masalah penelitian pada penerapan Audit  

operasional dalam pengendalian biaya operasional. 

1.4 Perumusan Masalah  

  perumusan masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengeluaran biaya operasional perusahaan pada PT. Sarana  

Agro Nusantara ? 

2. Bagaimana penerapan audit operasional dalam pengendalian biaya 

operasional pada PT. Sarana Agro Nusantara ? 

1.5 Tujuan  Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah atas penelitian terhadap penerapan audit 

operasional  memiliki beberapa tujuan atas penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui efektifnya pengeluaran biaya operasional pada PT. 

Sarana Agro Nusantara. 

2. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

  Dari hasil penelitian penerapan audit operasional memiliki beberapa 

manfaat berikut ini adalah : 

1. Bagi penulis ataupun bagi pembaca, untuk menambah wawasan 

pengetahuan penulis mengenai audit operasional dalam pengendalian 

biaya operasional. 

2. Bagi perusahaan mendapatkan bahan masukan dari peneliti ini 

sehubungan dengan audit operasional dan biaya operasional. 
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