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Audit Manajemen 

Keuangan



Fungsi Keuangan

� Fungsi keuangan merupakan fungsi yang paling penting dalam sebuah bisnis 

dan terkoneksi dengan fungsi produksi, fungsi pemasaran dan aktivitas.

� Ketika keputusan melibatkan keuangan, maka itu adalah keputusan keuangan, 

seperti:

1. Penjualan kredit

2. Mempekerjakan pekerja

3. Pembelian fasilitas

4. Penerimaan pinjaman



Pengertian Audit Manajemen Keuangan

� Audit manajemen keuangan dilakukan untuk

memberikan keyakinan bahwa sumber daya keuangan

yang dimiliki perusahaan telah dikelola secara

ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai

tujuannya.



Tujuan dan Manfaat

� Tujuan audit manajemen keuangan yaitu:

1. Menilai ketepatan strategi dan kebijakan keuangan

2. Menilai apakah dokumentasi peraturan, pemantauan dan pelaporan 

manajemen keuangan telah memadai

3. Menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan 

perusahaan

� Manfaat audit manajemen keuangan yaitu:

1. Dapat mendeskripsikan ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas tata kelola 

keuangan perusahaan

2. Dapat mengetahui kekurangan yang masih memerlukan perbaikan

3. Diperolehnya umpan balik  



Audit Organisasi Manajemen Keuangan

� Organisasi manajemen keuangan yang kuat harus didukung oleh 

sumber daya manusia yang kompeten, memiliki dedikasi dan 

loyalitas yang tinggi pada perusahaan.

� Tersedianya seperangkat peraturan, pedoman yang tercakup pada 

prosedur dan standar operasi, harus melengkapi organisasi 

manajemen keuangan yang efektif.  



Audit atas Keputusan Investasi

� Aspek penting yang harus diperhatikan di sini adalah pengalokasian modal

dalam investasi yang akan menghasilkan manfaat di masa depan. Rencana

investasi seharusnya mempertimbankan risiko yang dihadapi, sebab manfaat

masa depan penuh dengan ketidakpastian.

� Empat unsur penting yang harus diperhatikan dalam keputusan investasi

adalah;

1. Jumlah investasi bersih yang dikeluarkan

2. Potensi keuntungan (arus kas masuk operasi bersih) yang diperoleh

3. Periode waktu investasi untuk menghasilkan keuntungan

4. Pemulihan modal pada akhir umur investasi



Audit atas Keputusan Operasi 

� Kebijakan operasional menyangkut penggunaan secara optimal 

sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memuaskan 

pelanggannya. 



Audit atas Keputusan Pendanaan

� Keputusan pendanaan (financing policy) menyangkut pemenuhan kebutuhan 

dana bagi perusahaan dan pemilihan sumber-sumber pendanaannya. 


