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“
Bab ini berfokus pada mengidentifikasi dan 

mengevaluasi strength (kekuatan) dan weakness 
(kelemahan) perusahaan di bidang fungsional bisnis, 

termasuk manajemen, pemasaran, keuangan, 
akuntansi, produksi / operasi, penelitian dan 
pengembangan (R&D), dan sistem informasi

manajemen (MIS).

INTERNAL AUDIT



Model Manajemen Strategis yang 
Komprehensif



“Perbedaan Kompetensi : Kekuatan perusahaan yang tidak
dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing

Membangun keunggulan kompetitif melibatkan pemanfaatan
kompetensi yang berbeda

KEY INTERNAL FORCES



“Membutuhkan pengumpulan dan asimilasi informasi tentang
manajemen perusahaan, pemasaran, keuangan / akuntansi, 

produksi / operasi, penelitian dan pengembangan (R&D), dan 
operasi sistem informasi manajemen

Memberikan lebih banyak kesempatan untuk memahami
bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka cocok

dengan seluruh organisasi

PROSES DALAM MELAKUKAN AUDIT 

INTERNAL



Pendekatan Resource-Based 
View (RBV)

berpendapat bahwa sumber daya internal lebih penting bagi
perusahaan daripada faktor eksternal dalam mencapai dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif

RBV berpendapat bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh 
sumber daya internal yang dapat dikelompokkan menjadi tiga

kategori yang meliputi: sumber daya fisik, sumber daya
manusia, dan sumber daya organisasi.



Pendekatan Resource-Based 
View (RBV)

Agar sumber daya menjadi berharga, sumber daya tersebut
harus (1) langka, (2) sulit ditiru, atau (3) tidak dapat diganti

dengan mudah

Ketiga karakteristik sumber daya ini memungkinkan
perusahaan untuk menerapkan strategi yang meningkatkan
efisiensi dan efektivitasnya dan mengarah pada keunggulan

kompetitif yang berkelanjutan



Mengintegrasikan Strategi dan 
Budaya

Setiap entitas bisnis memiliki budaya organisasi unik yang 
berdampak pada aktivitas perencanaan strategis.

Budaya organisasi adalah “pola perilaku yang telah
dikembangkan oleh organisasi ketika belajar untuk mengatasi

masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan yang 
telah bekerja cukup baik atau dianggap valid untuk diajarkan

kepada karyawan baru sebagai cara yang benar untuk melihat, 
berpikir, dan merasakan setiap masalah yang dihadapi

perusahaan”.



Contoh Cultural Product yang 
Didefinisikan



Contoh Aspek Budaya Organisasi



Manajemen

Fungsi manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar: 
perencanaan, pengorganisasian, motivasi, kepegawaian, dan 

pengendalian.

Kegiatan ini penting untuk dinilai dalam perencanaan strategis
karena organisasi harus terus memanfaatkan kekuatan

manajemennya dan memperbaiki kelemahan manajemennya.



Fungsi Dasar Manajemen



Daftar Pertanyaan Audit 
Manajemen

1. Apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategis?
2. Apakah tujuan dan sasaran perusahaan dapat diukur dan 
dikomunikasikan dengan baik?
3. Apakah manajer di semua tingkat hierarki membuat rencana secara
efektif?
4. Apakah manajer mendelegasikan wewenang dengan baik?
5. Apakah struktur organisasi sudah sesuai?
6. Apakah uraian tugas dan spesifikasi pekerjaan jelas?
7. Apakah semangat kerja karyawan tinggi?
8. Apakah tingkat keluar masuk dan ketidakhadiran karyawan rendah?
9. Apakah penghargaan organisasi dan mekanisme kontrol efektif?



Marketing

Proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan, dan 
memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk

dan layanan



Marketing

Customer Analysis

Selling Products and Services

Product and Selling Planning

Pricing

Distribution

Marketing Research

Cost/Benefit Analysis



Daftar Pertanyaan Audit 
Pemasaran

1. Apakah pasar tersegmentasi secara efektif?
2. Apakah organisasi diposisikan dengan baik di antara pesaing?
3. Apakah pangsa pasar perusahaan meningkat?
4. Apakah saluran distribusi yang ada dapat diandalkan dan hemat biaya?
5. Apakah perusahaan memiliki organisasi penjualan yang efektif?
6. Apakah perusahaan melakukan riset pasar?
7. Apakah kualitas produk dan layanan pelanggan baik?
8. Apakah harga produk dan layanan perusahaan sesuai?
9. Apakah perusahaan memiliki strategi promosi, periklanan, dan publisitas yang efektif?
10. Apakah pemasaran, perencanaan, dan penganggaran efektif?
11. Apakah manajer pemasaran perusahaan memiliki pengalaman dan pelatihan yang 
memadai?
12. Apakah kehadiran Internet perusahaan sangat baik dibandingkan dengan pesaing?



Keuangan / Akuntansi

Kondisi keuangan sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari
posisi kompetitif perusahaan dan daya tarik keseluruhan bagi

investor. Menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan
organisasi sangat penting untuk merumuskan strategi secara

efektif. Likuiditas, leverage, modal kerja, profitabilitas, 
pemanfaatan aset, arus kas, dan ekuitas perusahaan dapat
menghilangkan beberapa strategi sebagai alternatif yang 

layak. Faktor keuangan sering mengubah strategi yang ada
dan mengubah rencana implementasi.



Keuangan / Akuntansi

• Keputusan investasi (Investment Decision)
Alokasi dan realokasi modal dan sumber daya ke proyek, 
produk, aset, dan divisi organisasi

• Keputusan pendanaan (Financing Decision)
Menentukan struktur modal terbaik untuk perusahaan dan 
termasuk memeriksa berbagai metode yang digunakan
perusahaan untuk meningkatkan modal



Fungsi Keuangan / Akuntansi

• Keputusan dividen
Masalah kekhawatiran seperti persentase pendapatan yang 
dibayarkan kepada pemegang saham, stabilitas dividen yang 
dibayarkan dari waktu ke waktu, dan pembelian kembali atau
penerbitan saham

Menentukan jumlah dana yang disimpan di perusahaan
dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan kepada
pemegang saham



Ringkasan Rasio Keuangan
Utama



Ringkasan Rasio Keuangan
Utama



Ringkasan Rasio Keuangan
Utama



Ringkasan Rasio Keuangan
Utama



Fungsi Keuangan / Akuntansi

1. Bagaimana setiap rasio berubah dari waktu ke waktu?
2. Bagaimana perbandingan setiap rasio dengan norma industri?
3. Bagaimana setiap rasio dibandingkan dengan pesaing utama?



Daftar Pertanyaan Audit 
Keuangan / Akuntansi

1. Di manakah perusahaan kuat dan lemah secara finansial seperti yang 
ditunjukkan oleh analisis rasio keuangan?

2. Dapatkah perusahaan meningkatkan modal jangka pendek yang 
dibutuhkan?

3. Dapatkah perusahaan meningkatkan modal jangka panjang yang 
dibutuhkan melalui hutang dan / atau ekuitas?

4. Apakah perusahaan memiliki modal kerja yang cukup?
5. Apakah prosedur penganggaran modal efektif?
6. Apakah kebijakan pembayaran dividen masuk akal?
7. Apakah perusahaan memiliki hubungan baik dengan investor dan 

pemegang sahamnya?
8. Apakah manajer keuangan perusahaan berpengalaman dan terlatih?
9. Apakah situasi hutang perusahaan sangat baik?



Produksi atau Operasi

Fungsi produksi / operasi bisnis terdiri dari semua aktivitas yang mengubah
input menjadi barang dan jasa. produksi / manajemen operasi berkaitan

dengan input, transformasi, dan output yang bervariasi di berbagai industri
dan pasar. Operasi manufaktur mengubah atau mengubah input seperti bahan
mentah, tenaga kerja, modal, mesin, dan fasilitas menjadi barang dan jasa jadi. 
Sejauh mana output pabrik mencapai output potensinya disebut pemanfaatan

kapasitas, variabel strategis utama.



Produksi atau Operasi

Fungsi produksi / operasi
Terdiri dari semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang dan jasa.

Manajemen produksi / operasi berurusan dengan input, transformasi, dan
output yang bervariasi di berbagai industri dan pasar.



Fungsi Dasar (Keputusan) Dalam
Produksi / Operasi



Implikasi Berbagai Strategi pada 
Produksi / Operasi



Daftar Pertanyaan Audit 
Produksi / Operasi

1. Apakah pasokan bahan mentah, suku cadang, dan sub-rakitan dapat
diandalkan dan masuk akal?

2. Apakah fasilitas, perlengkapan, mesin, dan kantor dalam kondisi baik?
3. Apakah kebijakan dan prosedur pengendalian inventaris efektif?
4. Apakah kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas efektif?
5. Apakah fasilitas, sumber daya, dan pasar berada di lokasi strategis?
6. Apakah perusahaan memiliki kompetensi mengembangkan teknologi?



Research and Development Audit

1. Apakah perusahaan memiliki fasilitas R&D? Apakah mereka memadai?
2. Jika di luar perusahaan R&D digunakan, apakah mereka hemat biaya?
3. Apakah personel R&D organisasi memiliki kualifikasi yang baik?
4. Apakah sumber daya R&D dialokasikan secara efektif?
5. Apakah informasi manajemen dan sistem komputer memadai?
6. Apakah komunikasi antara R&D dan unit organisasi lain efektif?
7. Apakah produk saat ini kompetitif secara teknologi?



Management Information 
Systems

• Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk
meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan
kualitas keputusan manajerial

• Sistem informasi yang efektif mengumpulkan, mengkode, 
menyimpan, mensintesis, dan menyajikan informasi
sedemikian rupa sehingga menjawab pertanyaan-
pertanyaan penting tentang operasi dan strategis



Management Information
Systems Audit

1. Apakah semua manajer di perusahaan menggunakan sistem informasi untuk
membuat keputusan?

2. Apakah ada posisi kepala petugas informasi atau direktur sistem informasi di 
perusahaan?

3. Apakah data dalam sistem informasi diperbarui secara berkala?
4. Apakah manajer dari semua area fungsional perusahaan memberikan masukan ke

sistem informasi?
5. Apakah ada kata sandi yang efektif untuk masuk ke sistem informasi perusahaan?
6. Apakah ahli strategi perusahaan akrab dengan sistem informasi perusahaan

saingan?
7. Apakah sistem informasi ramah pengguna?
8. Apakah semua pengguna sistem informasi memahami keunggulan kompetitif yang 

dapat diberikan informasi kepada perusahaan?
9. Apakah lokakarya pelatihan komputer disediakan untuk pengguna sistem

informasi?
10. Apakah sistem informasi perusahaan terus-menerus ditingkatkan dalam konten dan 

keramahan pengguna?



Value Chain Analysis (VCA)
atau Analisis Rantai Nilai

• Mengacu pada proses di mana perusahaan menentukan
biaya yang terkait dengan aktivitas organisasi mulai dari
pembelian bahan mentah hingga produk manufaktur untuk
memasarkan produk tersebut

• Bertujuan untuk mengidentifikasi di mana keuntungan atau
kerugian berbiaya rendah yang ada di sepanjang rantai nilai
mulai dari bahan mentah hingga aktivitas layanan pelanggan



Benchmarking

• Alat analisis yang digunakan untuk menentukan apakah
aktivitas rantai nilai perusahaan kompetitif dibandingkan
dengan pesaing dan dengan demikian kondusif untuk
menang di pasar

• Memerlukan pengukuran biaya aktivitas rantai nilai di 
seluruh industri untuk menentukan "praktik terbaik"



Mengubah Aktivitas Rantai Nilai menjadi 
Keunggulan Kompetitif yang Berkelanjutan



Mengubah Aktivitas 
Rantai Nilai menjadi 

Keunggulan Kompetitif 
yang Berkelanjutan



The Internal Factor Evaluation 
(IFE) Matrix

1. Buat daftar faktor internal utama seperti yang diidentifikasi dalam
proses audit internal

2. Tetapkan bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 
(semua penting) untuk setiap faktor

3. Tetapkan peringkat 1 hingga 4 untuk setiap faktor untuk
menunjukkan apakah faktor tersebut mewakili kekuatan atau
kelemahan

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk
menentukan skor tertimbang untuk setiap variabel

5. Jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel untuk
menentukan skor total tertimbang untuk organisasi



Contoh Matriks Evaluasi Faktor Internal 
untuk Toko Komputer Ritel



Contoh Matriks Evaluasi Faktor Internal 
untuk Forjas Taurus S.A.
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