


Audit Manajemen

adalah audit terhadap manajemen suatu organisasi secara
keseluruhan untuk, menilai usur-unsur manajemen apakah
telah direncanakan, dijalankan dan dikendalikan dengan
prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar. Sehingga
organisasi melalui fungsi-fungsinya dapat mencapai
tujuan yang direncanakan yang mencakup dimensi
PQCDSME (productivity, quality, cost, delivery, safety,
morale, environment) secara efektif dan efisien.



Tujuan Management Audit
menurut Agoes (1996:173) adalah sebagai berikut :

a) Untuk menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam 
perusahaan.

b) Untuk menilai apakah berbagai sumberdaya (manusia mesin dana harta lainnya) yg 
dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.

c) Untuk menilai efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objective) yg telah 
ditetapkan oleh top management.

d) Untuk dapat memberikan rekomendasi kepada top management dalam 
memperbaiki kelemahan-kelemahan yg terdapat dalam penerapan struktur 
pengendalian intern sistem pengendalian manajemen dan prosedur operasional 
perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi keekonomisan dan efektifitas dari 
kegiatan operasi perusahaan.



Menurut Sayle (1988:21) management audit dikelompokkan menjadi tiga jenis 
sesuai dengan keragaman departemen dan ruang lingkup, 

yaitu:

1. Internal Audit. Auditor yg mengerjakan dapat dari perusahaan mereka sendiri (internal auditor) atau dgn
menggaji auditor dari luar perusahaan (external auditor). Internal audit merupakan teknik dimana manajemen
dapat merasakan masalah mereka sendiri dan menilai kinerja organisasi kebutuhan titik kekuatan dan
kelemahannya. Disebutkan bahwa self audit merupakan bagian dari internal audit yg dilakukan oleh individual
dalam sistem mereka sendiri prosedur-prosedur dan fasilitas-fasilitas agar dapat menilai kinerja kebutuhan
kekuatan dan kelemahannya.

2. External audit. Management audit ini dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok mereka atau sub
pemasok. Auditor dapat dari auditor internal maupun auditor eksternal.Management audit dikerjakan utk
menilai status kontrak atau perjanjian yg dibuat perusahaan pemasok atau sub pemasok utk menentukan
keadaan perusahaan atas barang yg akan diterima sesuai dgn yg dibayarkannya.

3. Extrinsic Audit Management audit ini dilakukan oleh pelanggan atau badan-badan yg berkaitan dgn
peraturan atau suatu agen inspeksi. Audit ini meliputi pelanggan dari perusahaan-perusahaan pemasok dan sub
pemasok.



Ruang Lingkup dan Tujuan Audit

• Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek
kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh
kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu
dari program/aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga
bevariasi, bisa untuk jangka waktu satu minggu, beberapa
bulan, satu tahun bahkan untuk beberapa tahun, sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai.



Ruang Lingkup dan Tujuan Audit

• Ada 3 (tiga) elemen pokok dalam tujuan audit:

a) Kriteria
: standar (pedoman,norma) bagi setiap individu/kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan 
aktivitasnya.

b) Penyebab
: tindakan 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 
bersifat negative, program/aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih rendah dari 
standar yang telah ditetapkan.

c) Akibat (effect)

: perbandingan antara penyebab dengan criteria 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 terslenggara 
secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan.



Prinsip Dasar Audit

a) Audit dititikberatkan pada objek audit yang 
mempunyai peluang untuk diperbaiki

b) Prasyarat Penilaian terhadap kegiatan objek 
audit

c) Pengungkapan dalam laporan adanya temuan-
temuan yang bersifat positif

d) Identifikasi individu yang bertanggungjawab 
terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi.

e) Penentuan tindakan terhadap petugas yang 
seharusnya bertanggung jawab

f) Pelanggaran hokum

g) Penyelidikan dan pencegahan kecurangan

a) Audit dititikberatkan pada objek audit yang 
mempunyai peluang untuk diperbaiki

b) Prasyarat Penilaian terhadap kegiatan objek 
audit

c) Pengungkapan dalam laporan adanya temuan-
temuan yang bersifat positif

d) Identifikasi individu yang bertanggungjawab 
terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi.

e) Penentuan tindakan terhadap petugas yang 
seharusnya bertanggung jawab

f) Pelanggaran hokum

g) Penyelidikan dan pencegahan kecurangan













Ekonomisasi, Efisiensi, dan Efektivitas

Menurut Hans Kartiadi yg dikutip oleh Agoes (1996:180) pengertian efektifitas 
ekonomisasi dan efisiensi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efektifitas berarti produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuan baik 
ditinjau dari segi kualitas hasil kerja kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yg 
ditargetkan.

2. Ekonomisasi atau kehematan berarti cara penggunaan sesuatu barang (hal) secara 
berhati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yg terbaik.

3. Efisiensi berarti bertindak dgn cara yg dapat meminamilisir kerugian atau 
pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu.



Ruang Lingkup Audit Manajemen

a. Audit Manajemen pada Fungsi Pemasaran

b. Audit Manajemen pada Fungsi Produksi dan 
Operasi

c. Audit Manajemen pada Fungsi Sumber Daya 
Manusia

d. Audit Manajemen pada Fungi Sistem Informasi



Audit Manajemen Lingkungan

• Tujuan utama  untuk menilai sejauh mana perusahaan 
telah melaksanakan tanggung jawab lingkungannya. Tujuan 
audit ini mencakup baik tanggung jawab perusahaan 
terhadap lingkungan internalnya maupun tanggung jawab 
lingkungan eksternal.



Audit Pendahuluan

Dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam.
Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh
informasi latar belakang tentang objek audit.



Audit Pendahuluan

A. Pemahaman Auditor terhadap Objek Audit

Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan/kegiatan yang dikelola oleh perusahaan 
tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. 

B. Penentuan Tujuan Audit

Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan, 
dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit

C. Penentuan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit

Ruang lingkup audit menunjukkan luas (area) dari tujuan audit. 



Audit Pendahuluan

D. Penelaahan terhadap Peraturan dan Kebijakan yang Berkaitan
dengan Objek Audit

Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan –
peraturan yang berhubungan dengan objek audit baik bersifat umum 
maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program/aktivitas 
yang diselenggarakan pada objek audit.

E. Pengembangan Kriteria Awal dalam Audit

Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap 
individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam 
perusahaan. 



Karakteristik Sistem Pengendalian Manajemen

1. Pernyataan Tujuan

2. Rencana Perusahaan

3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Memadai

4. Kebijakan dan Praktik yang Sehat

5. Sistem Review yang Efektif



Audit Lanjutan

Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung 
tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil 
review dan penguji pengendalian manajemen.

1. Mengumpulkan Tambahan Informasi Latar Belakang

2. Memperoleh Bukti

3. Membuat Ringkasan dan Mengelompokkan Bukti

4. Pengembangan Temuan dalam Audit Lanjutan

5. Perubahan Luas dan Arah Pengembangan Temuan



Pelaporan

 Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. 

Ada dua cara pelaporan audit manajemen yaitu :

(a) cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-
tahapan audit

(b) cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian 
kepaada kepentingan para pengguna laporan hasil audit

Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan 

audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai 

kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam 

mengaplikasikan rekomendasi tersebut.


