ABSTRAK SKRIPSI
Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama sektor
industri telah mendorongberkembangnyabadan usaha indrstri dalam
bentukyangbervariasi.Selainitu badanusahayarg telahadajuga semakin
berkembang dengan jalan memperbesarusahanya sejalan dengan
perkembangan
duniausaha.
Menurut Biro Pusat Statistilq daya serap tenaga kerja industri
mebel,mencapai26%oda/' jumlahtenagakerja yangtersediadi kotamadya
Surabaya hal ini menunjukkanbahwa industri mebel ini berkembang
cukup pesat,danjuga dapatdilihat bahwajumlah pesaingdalamindustri
ini cukupbanyak.
Kenyataan inilah yang membual. badan usaha berusaha untuk
meningkatkankinerjanya.Sehubungan
denganpeningkatankinerja ini maka
dilakukansuafupenilaiankinerja melalui pemeriksaanoperasional.
Dalam badan usaha manufaktur soperti ini maka bagran yang
berperansangalpenting baik dalam produksi dan biaya adalah bagian
pembelian. Kinerja bagian pembelian berpengaruhterhadap kinerja
keseluruhanbadanusaha,sehingga
jika kinerja koseluruhanbadanusaha
akanditingkatkan,makaterlebihdahulukinerjabagianpembelianini harus
diperbaiki.
Pemeriksaanoperasional ini dilakukan dengan disertai tangguns
jawab untukmembanhr
manajemen
dalammenyelesaikan
berbagaimasalah
yang dihadapinyadenganmerekomendasikan
berbagaitindakan perbaikan
yang diperlukan, sehinggapada akhimya akan membantubadan usaha
meningkatkanefisiensi dan efektivitaskegiatarnrya.
Dalampenulisanskripsi ini, tujuanyang ingrndicapaiadalahuntuk
mengetahuipenerapanpemeriksaanoperasionaldalam fungsi pembelian
unhrk mengetahuikinerja bagian pembelian, menekankanpentingnya
pemeriksaanoperasionaldalamrangkamembenhrksua.tusistemyang baik
danbenar,memberimasukkankepadapihak manaj€menmengenaikeadaan
perbaikan.
dansaran-saran
Dalam pengumpulaninformasi dan data-data badan usaha untuk
penulisanskripsi ini dilakukandenganmenyrsunrancalrgan
kuesionerdan
melakukan pengamatanterhadap badan usaha. Sedanglan waktu yang
dipergunakanuntuk pengumpulandata dan informasi adalah tiga minggu
danuntuk penyusunanskripsi ini diperlukanwaktu enpat bulan.
Pemeriksaanoperasionalini dilakukan dalamtiga tahap,yaitu tahap
pendahuluan,tahap pemeriksaanmendalam,dan tahap pelaporan. Tahap
pendahuluanbertujuanmengidentifikasiberbagaimasalahyang ada dalam
badan usaha dengancara mengumpulkaninformasi, tahap pemeriksaan
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