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Abstract

This research was done to learn the implementation of operational audit on
responsibility accounting ofadvance workbased on activities at D3 Machine
Engineering, Faculty of Industrial Engineering (FTI), ITS to improve efficiency,
effectiveness, and transparency.This research used qualitative approach which
described how operational audit at D3 Machine Engineering, FTI-ITS was done.
The data used for this research was primary data in the form of interview with the
Secondary Expenditure Treasurer at FTI ITS, as well as secondary data in the
form of Technical Instructions of ITS Budget Management in  2012, PNBP and
BLU Operational Instructions in fiscal year 2014. The result showed that the
overall implementation of operational audit has been going well and satisfactory,
at which the mechanism of responsibility of the advance work at FTI ITS went in
line with the procedure.This was proven by the positive responses from work
units at FTI ITS to amend the discrepancies that may happen.

Key words : Operational Audit, Effectiveness, Responsibility of Advance
Work

LATAR BELAKANG

Seiring dengan dinamika dunia pendidikan, Institut Teknologi Sepuluh
Nopember ditetapkan sebagai lembaga pendidikan dengan sistem pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 363/KMK.05/2008 tanggal 17 Desember 2008.  Pola manajemen institusi
tersebut menuntut ITS untuk mampu mempertanggungjawabkan penggunaan
keuangan yang bersumber dari pemerintah.  BLU mendorong ITS memiliki sistem
penganggaran berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, dan transparan.
ITS terus berupaya untuk menguatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi
anggaran melalui program pengembangan sistem penganggaran dan
pertanggungjawaban yang compliance dan performance based, peningkatan
kompetensi pelaporan keuangan di tingkat jurusan dan laboratorium (termasuk
SOP), serta penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis TIK.
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Fakultas Teknologi Industri ITS sebagai salah satu fakultas terbesar di
kampus ITS yang terdiri dari 8 jurusan yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro,
Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Material, Teknik
Multimedia dan Jaringan, dan Manajemen Bisnis.  FTI-ITS dengan reputasi
internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi industri mengkoordinasi,
mendorong, dan membina elemen-elemen fakultas dalam penyelenggaraan
pendidikan agar dapat beroperasi sebagai organisasi pendidikan secara sehat,
berkualitas, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.  Dalam hal mengidentifikasi
berbagai aktivitas mencakup evaluasi atas kinerja manajemen, sistem perencanaan
dan pengendalian mutu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi
operasi sebagai organisasi pendidikan maka diperlukan adanya audit operasional.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan audit operasional
atas akuntansi pertanggungjawaban uang muka kerja berdasarkan aktivitas pada
FTI-ITS dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan
transparansi atas akuntansi pertanggungjawaban uang muka kerja berdasarkan
aktivitas pada FTI-ITS dengan membuktikan sendiri teori-teori yang didapat
selama perkuliahan rnengenai audit operasional.  Bagi FTI-ITS adalah untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi akuntansi
pertanggungjawaban uang muka kerja berdasarkan aktivitas, sedangkan bagi
pihak lain adalah sebagai bahan acuan atau referensi penelitian, khususnya
mengenai audit operasional pada perguruan tinggi negeri yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

RERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Rerangka Teori
Auditing J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2011:4)merupakan

suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi
yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang
kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian
informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya
dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Sedangkan audit
operasional menurut Soekrisno Agoes (2012:11) adalah suatu pemeriksaan
terhadap kegiatan operasi 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
ekonomis.

Dari definisi tersebut diatas maka audit operasional dilakukan dengan
memeriksa antara kesesuaian kegiatan operasional dengan prosedur atau
kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.  Adanya ketidaksesuaian
kegiatan operasional dapat terdeteksi melalui audit operasional, sehingga pihak-
pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi dapat menentukan langkah-
langkah perbaikan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang.

Tahapan dalam menjalankan audit operasional menurut Alvin A. Arens,
Randy Elder, dan Mark Beasley (2011:463) meliputi :
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1. Perencanaan
Perencanaan untuk audit operasional sama dengan perencanaan untuk audit
atas laporan keuangan historis.  Auditor operasional harus menentukan ruang
lingkup penugasan dan mengomunikasikannya ke unit organisasi.  Hal-hal
yang perlu diperhatikan juga adalah melakukan penugasan dengan benar,
mendapatkan informasi latar belakang mengenai unit organisasi, memahami
pengendalian internal, memutuskan bukti yang memadai untuk diakumulasi.
Audit operasional mengharuskan auditor menghabiskan lebih banyak waktu
dengan pihak yang berkepentingan untuk mencapai persetujuan atas syarat
penugasan dan kriteria evaluasi.

2. Akumulasi dan evaluasi bukti
Pengendalian internal dan prosedur operasi merupakan bagian penting dari
audit operasional, maka biasanya dilakukan dokumentasi, penyelidikan atas
klien, prosedur analitis, dan observasi secara ekstensif.  Konfirmasi,
pencapaian kinerja kembali, dan perhitungan kembali tidak digunakan secara
luas dalam audit operasional dibandingkan pada audit keuangan karena tujuan
keberadaan dan akurasi tidak relevan dengan kebanyakan audit operasional.
Auditor operasional harus mengumpulkan bukti yang memadai untuk
dijadikan dasar suatu kesimpulan dalam pengujian.

3. Pelaporan dan tindak lanjut
Laporan biasanya dikirimkan kepada manajemen, dengan tembusan kepada
unit yang diaudit.  Pengguna pihak ketiga tidak memerlukan susunan kata-
kata baku untuk pembuatan laporan audit operasional.  Selain itu, banyaknya
jenis audit operasional memerlukan laporan yang berbeda-beda untuk
mencakup ruang lingkup audit, temuan, dan rekomendasi. Tindak lanjut
merupakan hal umum dalam audit operasional ketika auditor membuat
rekomendasi kepada manajemen untuk menentukan apakah terdapat
perubahan yang direkomendasikan, dan jika tidak  maka harus dijelaskan
mengapa.

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2012:174) efisiensi
adalah rasio output terhadap input, atau jumlah output per unit input.Efisiensi
diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, dimana biaya-
biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur.  Meskipun metode ini
dapat digunakan, tetapi metode ini mempunyai dua kelemahan utama yaitu biaya
yang tercatat bukanlah tolok ukur atas sumber daya yang sebenarnya digunakan
dan standar pada hakikatnya merupakan perkiraan tentang apa idealnya yang
harus tercapai dalam kondisi yang ada.

Sedangkan efektivitas menurut Robert N. Anthony dan Vijay
Govindarajan (2012:174) adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh
suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya.Semakin besar output yang
dikontribusikan terhadap tujuan maka semakin efektiflah unit tersebut.  Karena
baik tujuan maupun input sangatlah sukar dikuantifikasikan, efektivitas cenderung
dinyatakan dalam istilah-istilah yang subjektif dan nonanalitis seperti “Kinerja
Kampus A yang terbaik, tetapi Kampus B telah agak menurun dalam tahun-tahun
terakhir.

Transparansi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum (hal.3) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang
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terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban BLU dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian ini diawali dengan melakukan pencairan Uang Muka Kerja
yang kemudian dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur dan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh ITS.Untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas,
dan transparansi dilakukan pemeriksaan oleh auditor secara rutin untuk mencegah
terjadinya kesalahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu
menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya sesuai dengan fenomena yang diteliti.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber
data yaitu :
1. Data primeryaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dalam bentuk

wawancara.  Pihak-pihak sebagai sumber utama yang memberikan data dan
informasi melalui wawancara dalam penelitian ini adalah Dekan, Wakil
Dekan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Juru Bayar D3 Teknik Mesin FTI-
ITS, dan Tim Auditor Badan Pengawas ITS.

Efektivitas

Uang Muka
Kerja

Proses
Pertanggungjawaban

UMK

Audit Operasional

Efisiensi Transparansi

Standard Operating
Procedures(SOP) FTI-ITS
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dokumen-dokumen tertulis
dengan mempelajari berbagai tulisan, buku-buku, jurnal-jurnal dan internet
yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Data yang dibutuhkan antara
lain Standard Operating Procedures FTI-ITS Tahun 2007, Petunjuk Teknis
Pengelolaan Anggaran ITS Tahun 2012, Petunjuk Operasional PNBP dan
BLU ITS Tahun Anggaran 2014, Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
363/KMK.05/2008 Tanggal 18 Desember 2008 Tentang ITS Sebagai Badan
Layanan Umum (BLU),  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No. 26 Tahun 2014 Tanggal 07 April 2014 Tentang
Sistem Akuntansi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Standar Biaya
Umum Tahun 2014.

Peneliti juga menggunakan triangulasi sebagai validitas data.  Peneliti
memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk
membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian. Untuk
membandingkan dan mengecek kepercayaan informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-
langkah sebagai berikut :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan pelaksanaan audit operasional sangat berkaitan dengan hasil
penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan transparansi aktivitas
pertanggungjawaban.  Hasil penilaian yang baik dapat tercapai jika dalam
pengelolaan aktivitas pertanggungjawaban sesuai prosedur dan peraturan yang
berlaku.

Pada proses pencairan UMK, D3 Teknik Mesin FTI-ITS telah
melakukannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.  Permohonan UMK oleh
BPP telah dilakukan dengan baik melalui SIM RBA.  Pengajuan UMK tersebut
kemudian di-download dan disimpan menggunakan nama file “tufti_januari2015”
setelah mendapat persetujuan dari pimpinan unit.  BPP kemudian meng-upload
file tersebut melalui BNI Direct.  Namun pelaksanaan permohonan UMK tidak
selalu dilakukan setiap hari Jumat pada Minggu ketiga dan di releaseoleh Wakil
Rektor pada hari Jumat Minggu Keempat.  Jadwal pelaksanaan tersebut hampir
tidak berlaku dalam realisasinya, karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat
insidentil.  Pelaksanaan kegiatan ada yang tercantum dalam RBA dan ada yang
tidak tercantum, hal ini memungkinkan besar kecilnya anggaran dalam RBA
berubah setiap saat. Oleh karena itu terjadi revisi RBA yang menyebabkan
persetujuan dari pimpinan unit juga berubah sehingga mempengaruhi jadwal yang
telah ditentukan.

Pada proses pertanggungjawaban UMK berdasarkan aktivitas, D3 Teknik
Mesin FTI-ITS telah berupaya sebaik mungkin untuk
mempertanggungjawabkannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
yaitu Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2012,
Petunjuk Operasional Tahun Anggaran 2014 yang mengacu pada Standar Biaya
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Umum Tahun 2014.  Audit operasional dilakukan secara sampling menggunakan
Rumus Slovin (Sevilla et. Al., 1960:182) sebagai berikut :

n = N
1 + Ne2

Keterangan :
n :  jumlah sampel
N :  jumlah populasi
e  :  batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Diketahui jumlah populasi transaksi SPJ selama periode Januari sampai dengan
April Tahun 2015 adalah 86 transaksi dan batas toleransi kesalahan sebesar 10%
sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 46 transaksi.

Berikut ini adalah hasil sampling audit operasional pertanggungjawaban
UMK berdasarkan aktivitas pada D3 Teknik Mesin FTI-ITS selama bulan Januari
sampai dengan April 2015 :

Tabel 1
Hasil Audit Operasional Atas Pertanggungjawaban UMK

Berdasarkan Aktivitas Pada D3 Teknik Mesin FTI-ITS
Periode Januari s.d April 2015

No Uraian Jumlah
(dalam

Rupiah)

Nomor Kwitansi Keterangan

JANUARI DAN
FEBRUARI

1. Pembelian kebutuhan
kebersihan rumah
tangga D3 Teknik
Mesin

685.000 01/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

2. Biaya langganan
koran Jawa Pos bulan
Januari 2015 D3
Teknik Mesin untuk
bacaan dosen dan
karyawan

98.000 02/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

3. Pembelian keperluan
minum dosen dan
karyawan sehari-hari

780.000 03/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

4. Perawatan AC Ruang
Sekretariat, Ruang
Tamu, dan Lab.
Mekatro

300.000 06/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

5. Pembelian alat-alat
listrik untuk
kebutuhan kantor

415.000 08/152021030/II/15 Sesuai Prosedur
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No Uraian Jumlah
(dalam

Rupiah)

Nomor Kwitansi Keterangan

6. Pembelian ATK
keperluan UTS D3
Teknik Mesin Januari
2015

640.000 09/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

7. Biaya langganan
internet 015-
017800780352 D3
Teknik Mesin Januari
2015

870.160 11/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

8. Honorarium Tenaga
Harian Lepas bagian
kebersihan dan
perawatan D3 Teknik
Mesin Januari 2015

1.134.000 16/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

9. Konsumsi Penguji
Tugas Akhir masa
wisuda Maret 2015

4.000.000 16/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

10. Pembelian alat
kebutuhan rumah
tangga D3 Teknik
Mesin Februari 2015

548.000 22/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

11. Konsumsi rapat
dosen Pembahasan
SAP Kurikulum

700.000 23/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

12. Service Printer Epson 100.000 25/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

13 Pembelian ATK D3
Teknik Mesin
Februari 2015

640.000 26/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

14 Biaya langganan
telepon 0315932625
D3 Teknik Mesin
Februari 2015

128.313 28/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

15 Honorarium Tenaga
Harian Lepas bagian
kebersihan halaman
kampus D3 Teknik
Mesin Februari 2015

270.000 31/152021030/II/15 Sesuai Prosedur

MARET

1. Rapat Dosen
Pembahasan Proposal
Pengajuan D4

600.000 02/152021030/III/15 Sesuai Prosedur

2. Pembelian air
kemasan untuk
keperluan minum
harian D3 Teknik
Mesin Maret 2015

670.000 03/152021030/III/15 Sesuai Prosedur
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No Uraian Jumlah
(dalam

Rupiah)

Nomor Kwitansi Keterangan

3. Pembelian ATK
untuk operasional
harian kantor D3
Teknik Mesin bulan
Maret 2015

635.000 05/152021030/III/15 Sesuai Prosedur

4. Pembelian kertas
untuk keperluan
UTTS Mahasiswa D3
Teknik Mesin

720.000 07/152021030/III/15 Sesuai Prosedur

5. Honorarium Tenaga
Harian Lepas bagian
parkir sore hari D3
Teknik Mesin bulan
Maret 2015

412.500 08/152021030/III/15 Sesuai Prosedur

APRIL

1. Honorarium Tim
Pengelola Program
D3 Teknik Mesin
Kelas Kerjasama ITS
dan PLN Januari
2015

500.000 01/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

2. Pembelian ATK
Mahasiswa untuk
kegiatan D3MITS
Championship

500.000 03/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

3. Konsumsi Panitia
acara D3MITS
Championship

1.875.000 05/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

4. Honorarium Tim
Pengelola
D3Disnaker Februari
2015

578.947 07/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

5. Biaya langganan
internet 025-
956000712728 bulan
Februari 2015

912.660 08/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

6. Biaya perawatan
gedung D3 Teknik
Mesin bulan Maret
2015

33.355.190 09/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

7. Konsumsi rapat rutin
Dosen Karyawan D3
Teknik Mesin Maret
2015 dan rapat Dosen
pembahasan D4

1.650.000 10/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

8. Biaya reparasi dan
perawatan mesin
fotocopy Sharp SF-
1118

350.000 13/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

9. Perawatan AC D3
Teknik Mesin Maret
2015

550.000 15/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur
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No Uraian Jumlah
(dalam

Rupiah)

Nomor Kwitansi Keterangan

10. Biaya perjalanan
dinas ke Bogor an
Sajidin

700.000 17/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

11. Biaya perjalanan
dinas ke Bogor an
Yuli Andriani

700.000 18/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

12. Konsumsi dosen dan
karyawan Pengawas
UTTS Reguler,
Disnaker, dan PLN

5.530.000 19/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

13. Honorarium Tenaga
Harian Lepas bagian
kebersihan dan
perawatan Maret
2015

1.188.000 21/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

14. Pembuatan tempat
spanduk dan
perbaikan instalasi
listrik D3 Teknik
Mesin bulan April
2015

8.470.000 22/152021030/IV/15 SPJ tidak
dilampiri Surat
Keterangan Bebas
Pungut PPh 22
sebagai dasar
pengenaan PPh
Final Pasal 4 ayat
2 sebesar 1%

15. Konsumsi rapat rutin
dosen dan karyawan
serta rapat dosen
pembahasan D4

1.696.000 23/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

16. Biaya langganan
koran bulan April
2015

98.000 24/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

17. Pembelian ATK D3
Mesin bulan April
2015

965.000 27/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

18. Perawatan AC bulan
April 2015

950.000 30/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

19. Biaya perawatan atap
BB203, Lab
Pendingin dan Roof
Ventilator D3 Teknik
Mesin bulan April
2015

5.995.000 31/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

20. Biaya langganan
internet

870.160 34/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

21. Pembelian alat-alat
keperluan rumah
tangga bulan April
2015

512.000 36/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

22. Pembelian bahan
habis OXYGEN
laboratorium las
bulan April 2015

2.420.000 38/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur
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No Uraian Jumlah
(dalam

Rupiah)

Nomor Kwitansi Keterangan

23. Belanja keperluan
perawatan pintu dan
kamar mandi

175.000 39/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

24. Pembelian printer
bulan April 2015

2.420.000 40/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

25. Rapat dosen
Pembahasan D4

700.000 41/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

26. Honorarium Tenaga
Harian lepas bagian
Parkir sore hari /
Disnaker

375.000 43/152021030/IV/15 Sesuai Prosedur

Berdasarkan hasil temuan audit dapat dilihat sejauh mana efisiensi,
efektivitas, dan transparansi audit operasional akuntansi pertanggungjawaban
UMK di D3 Teknik Mesin FTI-ITS berdasarkan aktivitas. Hasil temuan audit
menunjukkan prosentase kesalahan sebesar 3,8% yaitu lebih kecil dari batas
toleransi kesalahan sebesar 10%.  Secara keseluruhan akuntansi
pertanggungjawaban UMK D3 Teknik Mesin FTI-ITS telah berjalan dengan baik
dan telah memadai sesuai prosedur dan kebijakan yang berlaku di ITS.
Ketidaksesuaian yang terjadi dikarenakan kelalaian dalam melengkapi bukti
pertanggungjawaban.  Akan tetapi rekomendasi perbaikan untuk ketidaksesuaian
tersebut segera dilakukan review oleh D3 Teknik Mesin, sehingga dapat
mencegah terjadinya ketidaksesuaian pada periode berikutnya.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit operasional akuntansi pertanggungjawaban UMK
berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan di D3 Teknik Mesin FTI-ITS, penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Audit operasional telah berjalan dengan baik dimana prosentase tingkat

kesalahan sebesar 3,8% masih dibawah batas toleransi kesalahan 10%.
2. Kesalahan yang terjadi disebabkan karena faktor kelalaian juru bayar mengenai

kelengkapan bukti SPJ.
3. Adanya tanggapan positif atas rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh

auditor kepada pihak Jurusan D3 Teknik Mesin, sehingga dapat segera
memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi.

Secara keseluruhan dari proses pencairan UMK hingga
pertanggungjawabannya berdasarkan aktivitas berjalan efisien, efektif, dan
transparan.  Kerjasama antara pengendali internal dengan juru bayar yang
bertugas membuat dan melaporkan SPJ sangat memadai.
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Saran

1. Bagi FTI-ITS dan seluruh unit kerja di ITS :
a. Dalam mengatasi ketidaktelitian terhadap pertanggungjawaban UMK

sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih dari satu orang sebagai
filteruntuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian bukti dan laporan SPJ.

b. Pentingnya diadakan sosialisasi, workshop, seminar mengenai pelaporan
aktivitas pertanggungjawaban yang diselenggarakan untuk para
bendahara dan juru bayar khususnya di lingkungan FTI-ITS dan di ITS
pada umumnya.

c. Pembaruan atau update setiap bulan data-data kepegawaian demi
kelancaran aktivitas pertanggungjawaban yang berhubungan dengan
honorarium.

d. Penerapan rolling pegawai secara berkala untuk mencegah terjadinya
penyimpangan atau ketidaksesuaian dikarenakan faktor usia maupun
kemampuan dalam menyelesaikan SPJ.

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis aktivitas
pertanggungjawaban tidak hanya dibidang non akademik, dibidang akademik
juga diperlukan audit operasional untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
dan transparansi.
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