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BAB 1 

KONSEP DASAR PENGAUDITAN MANAJEMEN 

 

A. KONSEP DASAR 

Ketidakpastian merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap organisasi, 

terlebih entitas bisnis. Suatu organisasi bisnis tentu perlu membuat perencanaan 

yang tetpat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar dapat 

mendukung operasional perusahaan dalam mencapai tujuan.  

Perusahaan tentu membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang memadai 

agar operasional yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu, diperlukanlah pengendalian internal dalam perusahaan. Committee of 

Sponsoring Organizations of The Treadway Commision (COSO), mendefinisikan 

pengendalian internal sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, 

manajemen dan personil lainnya dalam perusahaan. Proses tersebut didesain untuk 

memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan 

dengan efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan 

kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.  

Berdasarkan definisi diatas, setidaknya ada 4 tujuan penting dari adanya 

pengendalian internal, yaitu: 

1. Dapat dipercayanya data-data akuntansi yang disajikan perusahaan 

2. Terjaganya asset yang dimiliki perusahaan 

3. Operasional yang efisien 

4. Ditaatinya seluruh ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan 

perusahaan.  

 

B. DEFINISI AUDIT MANAJEMEN 

Fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen meninmbulkan aktivitas 

audit. Baik audit keuangan maupun audit manajemen. Audit yang dibutuhkan 

perusahaan sebagai bentuk penilaian terhadap pertanggungjawaban manajemen 

kepada stakeholdernya.  

Audit manajemen (management audit) merupakan evaluasi terhadap efesiensi 

dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen didesain secara sistematis 
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untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian 

dari entitas yang bisa diaudit. Aktivitas audit yang dilakukan bertujuan untuk 

menilai dan melaporkan apakah sumberdaya dan dana yang dimiliki perusahaan 

digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang 

telah direncanakan dapat tercapai dengan tidak melanggar ketentuan atau 

kebijakan yang ditetapkan perusahaan.  

Terdapat beberapa tipe audit yang dapat dilakukan dalam perusahaan. 

Diantaranya Audit keuangan, audit kepatuhan, audit internal, dan audit 

operasional (manajemen). Berikut perbedaan dari tipe audit tersebut: 

Tipe Audit, Pelaksana, Tujuan, dan Penerima Laporannya 

Tipe Audit Pelaksana 

Audit 

Tujuan Audit Penerima 

Laporan 

Audit 

Keuangan 

Auditor 

Eksternal 

Menentukan apakah laporan 

keuangan auditee telah disusun 

sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi berterima umum 

Pihak ketiga 

(investor dan 

kreditor) 

Audit 

Kepatuhan 

Auditor 

Eksternal atau  

Auditor 

Internal 

Menentukan tingkat kepatuhan 

sauatu entitas terhadap hokum, 

peraturan, kebijakan, rencana, 

dan prosedur 

Manajemen entitas 

yang bersangkutan 

dan pemerintah 

Audit Internal Auditor 

Internal 
 Menilai keandalan laporan 

keuangan 

 Menentukan tingkat kepatuhan 

suatu entitas terhadap hokum, 

peraturan, kebijakan, rencana, 

dan prosedur 

 Menilai pengendalian internal 

perusahaan 

 Menilai efisiensi dan efektivitas 

penggunaan sumber daya 

 Program peninjauan terhadap 

konsistensi hasil dengan tujuan 

organisasi 

Manajemen dari 

entitas yang 

bersangkutan 

Audit 

Operasional 

(Manajemen) 

Auditor 

Eksternal  

Atau 

Auditor 

Internal 

Menilai efisiensi dan efektivitas 

penggunaan sumber daya 

Manajemen dari 

entitas yang 

bersangkutan 
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C. RUANG LINGKUP DAN SASARAN AUDIT 

Ruang lingkup audit manajemen mencakup semua aspek kegiatan manajemen. 

Ruang lingkup ini menliputi seluruh kegiatan atau bagian dari suatu 

program/aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga bervariasi sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Sasaran audit manajemen diantaranya adalah kegiatan, aktivitas, program, dan 

bidang-bidang dalam perusahaan yang masih memerlukan perbaikan atau 

peningkatan. Perbaikan ini dapat dilihat dari sisi ekonomisasi, efisiensi, dan 

efektivitas.  Terdapat 3 elemen pokok dalam sasaran audit: 

1. Kriteria (criteria) 

Kriteria merupakan standar bagi setiap anggota maupun kelompok 

didalam perusahaan dalam melakukan aktivitas mereka. 

2. Penyebab (cause) 

Penyebab merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap 

individu/kelompok didalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif 

maupun negative. 

3. Akibat (effect) 

Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang 

berhubungan dengan penyebab tersebut.  

Hubungan elemen sasaran audit ini membentuk kerangka kerja audit sebagai 

berikut 
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D. PERBEDAAN AUDIT MANAJEMEN DAN AUDIT KEUANGAN 

Audit manajemen dirancang untuk menemukan penyebab adanya kekurangan-

kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan program/aktivitas, menganalisis 

akibat yang ditimbulkan dari kekurangan tersebut dan merekomendasikan 

tindakan perbaikan bagi perusahaan. Ruang lingkup audit manajemenpun lebih 

luas dibanding audit keuangan. Sehingga perbedaan audit manajemen dan 

keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut 

Tabel Perbedaan Audit Manajemen dan Audit Keuangan 

No Keterangan Audit Manajemen Audit Keuangan 

1. Tujuan audit Perbaikan atas 

program/aktivitas pengelolaan 

perusahaan yang masih 

memerlukan perbaikan 

Mendapatkan opini 

2. Ruang lingkup audit Keseluruhan fungsi manajemen 

dan unit-unit terkait yang ada 

didalamnya 

Data-data akuntansi 

perusahaan dan proses 

penyajian laporan 

keuangan 

3. Dasar yuridis Opsional Wajib 

4. Pelaksana audit Auditor internal/eksternal Auditor eksternal 

5. Frekuensi audit Opsional Minimal satu kali 

dalam satu tahun 

6. Orientasi hasil audit Anticipatory Bersifat Historis 

7. Bentuk laporan audit Laporan yang bersifat 

komprehensif 

Laporan bentuk 

pendek 

8. Pengguna laporan Pihak internal Pihak eksternal 

 

E. EKONOMISASI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS 

Ekonomisasi (kehematan), efisiensi (daya guna), dan efektivitas (hasil guna) 

merupakan 3 hal penting yang perlu dicapai perusahaan dalam usahanya 

meningkatkan daya saing. Operasional perusahaan yang secara hemat dan berdaya 

guna dengan tetap berusaha mencapai tujuan perusahaan (hasil guna) akan mampu 

menghasilkan produk dengan biaya relatif rendah namun kualitas tetap sesuai 

standar.  

Ekonomisasi (kehematan) berhubungan dengan bagaimana suatu perusahaan 

mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas. 

Ekonomisasi merupakan ukuran masukan (input) yang digunakan dalam berbagai 

program yang dikelola. Jadi, jika perusahaan mampu mendapatkan sumber daya 
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dengan pengorbanan yang rendah, maka perusahaan dianggap mampu 

memperoleh sumber daya dengan cara yang ekonomis.  

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan 

operasionalnya yang mengarah pada tercapainya optimalisasi penggunaan sumber 

daya yang dimiliki. Dengan kata lain, efisiensi melihat seberapa output yang 

dihasilkan dengan menggunakan input yang dimiliki perusahaan. Efisiensi 

merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input-output.  

Efektivitas (hasil guna) dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan ukuran dari output. 

Efektivitas melihat sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan telah mencapai 

tujuannya. Hubungan antara ekonomisasi, efesiensi, dan efektivitas dapat dilihat 

dalam gambar berikut 

 

Gambar. Hubungan Ekonomisasi-Efisiensi-Efektivitas 

F. RUANG LINGKUP AKUNTANSI MANAJEMEN 

Audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan 

operasional objek audit, diantaranya, 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (Planning) 

b. Pengorganisasian (organizing) 

c. Pengarahan (actuating) 

d. Pengendalian (Controlling) 

2. Fungsi bisnis 

a. Audit fungsi pemasaran 
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b. Audit fungsi produksi dan operasi 

c. Audit fungsi sumber daya manusia 

d. Audit fungsi sistem informasi 

e. Audit fungsi lingkungan 

f. Audit fungsi perpajakan 

 

G. LANGKAH-LANGKAH AUDIT 

Berikur beberapa langkah dalam melakukan audit manajemen dalam suatu 

perusahaan.  

1. Audit Pendahuluan 

Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih 

dalam. Audit ini lebih ditekankan pada upaya memperoleh informasi latar 

belakang tentang objek audit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

a. Pemahaman auditor terhadap objek audit 

b. Penentuan tujuan audit 

c. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit 

d. Review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan objek audit 

e. Pengembangan kriteria awal dalam audit 

2. Review terhadap Pengendalian Manajemen 

Fungsi pengendalian ditujukan sebagai upaya perusahaan dalam 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk 

melaksanakan peraturan dan kebijakan perusahaan, dan mencegah 

terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pencapaian tujuan. Hal-

hal yang dipertimbangkan dalam pengendalian manajemen: 

a. Pernyataan tujuan perusahaan 

b. Rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan 

c. Kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggungjawab dan 

adanya pemisahan fungsi yang baik 

d. Sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-

masing unit organisasi 
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e. Sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk 

mendapatkan keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah 

dilaksanakan 

3. Audit Lanjutan 

Audit lanjutan bertujuan untuk mendapatkan bukti yang cukup dalam 

mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang ditetapkan berdasarkan 

hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Langkah-langkah 

audit dalam tahap ini meliputi: 

a. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang 

diperlukan 

b. Memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. 

c. Membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan 

mengelompokkannya kedalam kelompok kriteria, penyebab, akibat. 

d. Menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan yang telah diperoleh dan 

mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari ketidaksinkronan antara 

kondisi dan kriteria. Kesimpulan inilah yang menjadi pemantapan atas 

temuan hasil audit. 

4. Pelaporan  

Pelaporan merupakan bagian akhir dari proses audit manajemen. Terdapat 

dua cara dalam menyajikan laporan audit manajemen: 

a. Penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama 

tahapan audit 

b. Penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan 

penyajian kepentingan para pengguna laporan hasil audit.  

5. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diberikan 

oleh auditor kepada manajemen perusahaan. Tindak lanjut menjadi 

komitmen manajemen dalam upaya peningkatan proses dan kinerja 

perusahaan atas beberapa kekurangan atau kelemahan perusahaan yang 

masih terjadi.  
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RINGKASAN 

 Perusahaan tentu membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang 

memadai agar operasional yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukanlah pengendalian internal dalam 

perusahaan. Fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen meninmbulkan 

aktivitas audit.  

Audit manajemen (management audit) merupakan evaluasi terhadap 

efesiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen didesain secara 

sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan, 

atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit. Aktivitas audit yang dilakukan 

bertujuan untuk menilai dan melaporkan apakah sumberdaya dan dana yang 

dimiliki perusahaan digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program 

dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dengan tidak melanggar 

ketentuan atau kebijakan yang ditetapkan perusahaan. 

Ruang lingkup audit manajemen meliputi segala aktivitas program atau 

kegiatan dalam perusahaan yang mencakup fungsi manajerial dan fungsi bisnis. 

Audit manajemen dilaksanakan dalam 5 tahapan, yakni audit pendahuluan, audit 

terhadap pengendalian manajemen perusahaan, audit lanjutan, pelaporan, serta 

tindak lanjut. 

 

TUGAS MAHASISWA 

1. Menurut anda, apa motivasi perusahaan melakukan audit manajemen yang 

secara yuridis justru bersifat optional? 

2. Apakah pelaksanaan tindak lanjut dari pelaporan audit manajemen masih 

menjadi tanggung jawab auditor? Jelaskan! 

3. Jelaskan tujuan dilaksanakannya audit pendahuluan? 

4. Apa tujuan penyusunan laporan audit dalam audit manajemen? 

5. Jelaskan bagaimana bisa audit manajemen dapat membantu perusahaan 

dalam meningkatkan ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas? 
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BAB 2 

PELAPORAN 

 

A. Kertas Kerja Audit 

Kertas Kerja Audit (KKA) adalah bentuk catatan yang dibuat sekaligus 

data yang dikumpulkan oleh auditor secara sistematis saat melakukan tugas 

auditnya. KKA yang dibuat sebaiknya merefleksikan langkah yang ditempuh, 

pengujian yang dilakukan, informasi yang diperolehm serta kesimpulan hasil 

audit.  

KKA merupakan kewajiban yang harus dibuat oleh auditor. Hal ini 

dikarenakan KKA memiliki manfaat, diantaranya: 

1. Sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit 

2. Sebagai alat bagi manajemen tingkat atas untuk dapat me-review dan 

mengawasi pelaksanaan audit 

3. Sebagai alat bukti dari hasil laporan audit 

4. Sebagai referensi dalam penyajian data 

5. Sebagai pedoman tugas audit berikutnya 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan KKA sebagai berikut 

1. Lengkap 

2. Bebas dari kesalahan 

3. Berdasar pada fakta dan alasan yang rasional 

4. Sistematis, bersih, mudah dipahami, tersusun rapi 

5. Memuat hal-hal yang relevan dengan audit 

6. Tujuannya jelas 

7. Terhindar dari pekerjaan menyalin ulang (Copy-Paste) 

8. Harus menyantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan 

reviewer 

 

B. Bentuk dan Isi KKA 

Secara terperinci berikut bentuk KKA pada audit manajemen: 

1. Pada sampul KKA ditulis “Kertas Kerja Audit” kemudian mengikuti 

dibawahnya: 
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Nama objek audit   : tulis nama perusahaan atau unit 

yang diaudit 

Program/aktivitas yang diaudit : tulis program/aktivitas yang diaudit 

Periode audit    : tulis periode program/aktivitas yang 

diaudit 

2. Halaman pertama KKA adalah daftar isi 

3. Halaman berikutnya: 

a. Daftar simbol audit (tick mark) beserta penjelasannya 

b. Tembusan surat tugas 

c. Program kerja audit 

d. Kelompok-kelompok kertas kerja 

Isi dan pengelompokan kertas kerja disusun sebagai berikut 

Kelompok I – AUDIT PENDAHULUAN 

Subkelompok 1 : Program kerja audit pendahuluan 

Subkelompok 2 : Hasil audit pendahuluan, meliputi: 

i. Informasi umum tentang program/aktivitas yang diaudit 

ii. Penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan 

program/aktivitas audit.  

iii. Ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan 

Kelompok II – REVIEW DAN PENGUJIAN PENGENDALIAN 

MANAJEMEN 

Subkelompok 1 : program kerja audit atas review dan pengujian 

pengendalian manajemen termasuk Internal Control 

Quitionnaire (ICQ) yang digunakan 

Subkelompok 2 : Hasil audit atas Review dan Pengujian Pengendalian 

Manajemen, meliputi: 

i. Penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada 

objek audit 

ii. Ikhtisar hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian 

manajemen. 

Kelompok III -  AUDIT LANJUTAN 

Subkelompok 1 : Program kerja audit lanjutan 
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Subkelompok 2 : Hasil audit lanjutan, meliputi: 

i. Pengembangan temuan 

ii. Daftar temuan dan rekomendasi 

Kelompok IV – LAPORAN HASIL AUDIT 

 Konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit 

 

C. Program Kerja Audit 

Program kerja audit adalah suatu bentuk rencana yang wajib dilakukan 

selama proses audit. Program kerja audit didasarkan atas tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan serta informasi yang ada terkait program/aktivitas yang diaudit.  

Program kerja audit disusun pada setiap tahapan audit manajemen. 

Program kerja audit pendahuluan meliputi pengumpulan informasi umum terkait 

objek yang diaudit, cara pelaksanaan prosedur, dan sistem operasional yang 

diterapkan dalam perusahaan yang diaudit. Pada tahap ini, auditor harus 

melakukan pengujian pendahuluan (preliminary test) atas informasi yang 

didapat guna melakukan identifikasi yang disebut possible audit objective, yakni 

mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan 

bukti-bukti tersebut, selanjutnya auditor menetapkan langkah-langkah kerja 

spesifik yang diperlukan pada tahap berikutnya untuk mendukung terwujudnya 

tentative audit objective menjadi definitive audit objective.  

Pada tahap pengujian dan dan reiview atas pengandalian manajemen, 

program kerja audit ini biasanya mencakup langkah-langkah audit yang bertujuan 

untuk menemukan bagian-bagian yang mengandung kelemahan pada Sistem 

Pengendalian Manajemen (SPM) yang diterapkan perusahaan. Langkah kerja pada 

tahap ini mengharuskan auditor untuk tidak hanya menggali informasi tentang 

keandalan SPM yang diterapkan, tetapi juga harus mengumpulkan bukti-bukti 

yang dibutuhkan dalam merumuskan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit 

sesungguhnya (definitive audit objective).  

Pada tahap audit lanjutan, program kerja pada tahap ini mencakup langkah-

langkah terperinci untuk mendapatkan bukti yang cukup, material dan relevan 

sebagai bukti pendukung dari temuan-temuan yang menjadi dasar rekomendasi 
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(perbaikan). Program kerja pada audit lanjutan harus memberikan panduan kepada 

auditor dalam pengembangan temuan yang dilakukan.  

 

D. PELAPORAN 

Terdapat dua cara dalam hal penyajian laporan, yakni penyajian laporan 

mengikuti arus informasi dan penyajian laporan yang menitikberatkan pada 

kepentingan pengguna. Berikut penjelasan dari masing-masing penyajian laporan. 

1. Penyajian laporan mengikuti arus informasi 

Cara ini dilakukan dengan cara auditor menyajikan hasil auditnya dalam 

laporan berdasarkan informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan 

audit yang dilakukan. Berikut tahapan-tahapan audit, 

a. Pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan 

b. Menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya berdasarkan hasil review 

dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. 

c. Pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan 

dengan tujuan audit, pada tahap audit lanjutan. 

d. Menarik kesimpulan berdasarkan temuan audit yang berhasil ditemukan  

e. Merumuskan rekomendasi 

f. Menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan.  

2. Penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna.  

Penyajian dengan cara ini menitikberatkan pada kepentingan para pengguna 

laporan hasil audit. Umumnya para pengguna laporan lebih berkepentingan 

terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit. 

Format penyajian laporan sebagai berikut: 

a. Informasi latar belakang 

b. Kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk 

mendukung kesimpulan audit 

c. Rumusan rekomendasi 

d. Ruang lingkup audit 
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RINGKASAN 

Kertas Kerja Audit (KKA) adalah bentuk catatan yang dibuat sekaligus 

data yang dikumpulkan oleh auditor secara sistematis saat melakukan tugas 

auditnya. KKA yang dibuat sebaiknya merefleksikan langkah yang ditempuh, 

pengujian yang dilakukan, informasi yang diperolehm serta kesimpulan hasil 

audit. 

KKA tersusun atas beberapa bagian, diantaranya halaman sampul, daftar 

isi, Daftar simbol audit (tick mark) beserta penjelasannya, Tembusan surat tugas, 

Program kerja audit, Kelompok-kelompok kertas kerja (Audit pendahuluan, 

Review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen, Audit lanjutan, 

Laporan hasil audit).  

Program kerja audit adalah suatu bentuk rencana yang wajib dilakukan 

selama proses audit. Program kerja audit didasarkan atas tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan serta informasi yang ada terkait program/aktivitas yang diaudit. Untuk 

sistem palporan audit, terdapat dua cara dalam hal penyajian laporan, yakni 

penyajian laporan mengikuti arus informasi dan penyajian laporan yang 

menitikberatkan pada kepentingan pengguna. 

 

TUGAS MAHASISWA 

Tugas Mahasiswa pada bab ini bersifat kelompok (5 orang). Setiap kelompok 

membuat: 

1. Dokumen form program kerja audit (diketik dalam Ms. Word), meliputi: 

a. Program kerja audit pendahuluan 

b. Program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian 

manajemen 

c. Program kerja audit lanjutan 

d. Tabel Temuan dan Rekomendasi 

2. Mencari contoh laporan audit manajemen 
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BAB 3 

AUDIT ATAS FUNGSI PENGADAAN 

 

Fungsi pengadaan merupakan fungsi yang pertama dalam penentuan 

ekonomisasi suatu organisasi. Salah satu bagian dari strategi bersaing perusahaan 

adalah kemampuannya dalam mendapatkan input dengan pengorbanan terkecil. 

Terdapat tiga tahapan penting dalam proses pengadaan, yakni perencanaan 

pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan tahap penanganan atas atas barang/jasa 

yang diterima.  

Pada tahap perencanaan pengadaan, pengendalian dilakukan untuk 

memastikan agar barang/jasa yang dibeli merupakan barang/jasa yang benar-benar 

dibutuhkan untuk operasional dan juga tertuang dalam rencana induk perusahaan 

yang harus didukung oleh sumber daya yang memadahi. Pada tahap proses 

pengadaan, pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengadaan 

barang/jasa telah berjalan transparan, tidak diskriminatif, adil, dan akuntabel. 

Artinya, pengendalian harus mampu memastikan bahwa pemasok yang dipilih 

merupakan pemasok yang paling bisa memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai 

spesifikasi yang telah ditentukan dengan harga paling ekonomis. Selanjutnya, 

untuk tahap penerimaan barang, pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa 

barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan pesanan dalam hal spesifikasi, 

kuantitas, dan kualitas.  

Audit atas fungsi pengadaan merupakan aktivitas audit dalam menilai 

bagaimana suatu organisasi melakukan fungsi pengadaan, pedoman untuk 

melaksanakannya, perencanaan, proses pengadaan, dan penanganan terhadap 

barang/jasa yang diterima. 

 

A. Tujuan dan Manfaat Audit 

Secara umum, tujuan adanya audit fungsi pengadaan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi perusahaan 

2. Menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan serta melindungi 

aset perusahaan dari kealpaan. 
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3. Mendorong pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi 

pengadaan 

4. Memastikan aktivitas pengadaan sudah berjalan sesuai peraturan. 

 

Hasil audit yang menemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan 

dapat digunakan perusahaan untuk menentukan tindakan apa bagi pelaku. 

Sedangkan jika hasil audit menemukan adanya prestasi dari individu maupun 

kelompok, maka hasil audit dapat dijadikan dasar memberikan penghargaan.  

 

B. Ruang Lingkup Audit 

Ruang lingkup audit pengadaan adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi pengadaan 

2. Proses pengadaan yang terdiri: 

a. Perencanaan pengadaan 

Perencanaan pengadaan mencakup penentuan kebutuhan input, berapa 

besar dana yang dibutuhkan.  

b. Pelaksanaan pengadaan 

Tahap ini merupakan pelaksanaan rencana pengadaan.  

c. Pembayaran dan pelaporan 

Pembayaran baru bisa dilakukan jika serah terima barang dinyatakan 

clear. Pelaporan dilakukan sesuai dengan pedoman pengadaan.  

 

C. Audit atas Organisasi Pengadaan 

Organisasi pengadaan berfungsi untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan 

barang/jasa, mengelola proses pengadaannya, menilai ketepatan spesifikasi input 

yang diterima dengan kebutuhan, mengotorisasi pembayarannya, dan 

mempertanggungjawabkan pengadaan terhadap manajemen diatasnya.  

Audit atas organisasi pengadaan, auditor menilai ketepatan dari: 

1. Penempatan organisasi pengadaan dalam struktur organisasi perusahaan 

2. Luas wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki oleh fungsi pengadaan 

dalam pemenuhan kebutuhan input secara efisien.  
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3. Kompetensi personalia yang menangani dan bertanggungjawab atas 

pengadaan 

4. Kecukupan prosedur pengadaan dalam memandu proses pengadaan dalam hal 

tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik.  

D. Audit atas Proses Pengadaan 

Proses pengadaan dimulai dari tahap perencanaan, survei harga dan 

pemasok, pemilihan pemasok/pelaksana tender, penandatanganan kontrak 

dengan pemasok, dan penanganan atas serah terima barang/jasa sesuai dengan 

kontrak. 

1. Audit atas Perencanaan Pengadaan 

Terdapat beberapa hal yang harus dimiliki perusahaan dalam hal 

perencanaan pengadaan, yakni daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar 

pemasok terpilih. Dengan memiliki daftar kebutuhan barang/jasa, perusahaan 

dapat menghindari kelebihan pembelian, kelebihan/kekurangan stok, dana 

terikat pada barang/jasa yang belum dibutuhkan, pembelian tidak sesuai 

dengan standar kualitas. Sedangkan dengan daftar pemasok terpilih, 

perusahaan dapat terhindar dari transaksi dengan pemasok yang salah atau 

memiliki catatan kinerja yang belum baik.  

2. Audit atas Pelaksanaan Pengadaan 

Metode yang secara umum dapat digunakan dalam pengadaan barang/jasa 

adalah pembelian langsung, penunjukan langsung, tender terbatas, dan tender 

terbuka. Selain itu, di era digital, pengadaan dapat dilakukan melalui 

pemanfaat teknnologi yang disebut dengan electronic-procurement (e-

procurement).  

Metode yang sering digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rutin dan 

mendesak (urgent) adalah metode penunjukan langsung. Dengan metode ini, 

perusahaan hanya memilih beberapa pemasok terpilih (melalui daftar 

pemasok terpilih), sehingga perusahaan tidak harus melakukan seleksi 

penawaran dari banyak pemasok. Metode yang digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhan yang tidak bersifat rutin, perusahaan dapat melakukannya melalui 

tender terbuka maupun tender terbatas yang disesuaikan dengan besarnya 

nilai pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.  
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3. Audit atas Inpeksi dan Penerimaan Barang/Jasa 

Penanganan atas penerimaan barang/jasa harus berjalan dengan hati-hati. 

Petugas pada bagian inspeksi harus memiliki kemampuan teknis yang 

memadai tentang spesifikasi barang/jasa yang dibeli dan menggunakan 

keahlian profesionalnya. Pedoman pengadaan barang yang ditetapkan 

perusahaan menjadi panduan utama bagi petugas inspeksi. Petugas harus 

memastikan bahwa barang/jasa yang diterima telah memenuhi seluruh 

spesifikasi dan waktu penyerahan yang direncanakan. Auditor dapat 

menelusuri beberapa hal dalam tahap ini, diantaranya fisik barang/jasa, 

dokumen pengadaan dan berita acara serah terima barang/jasa harus mampu 

mendeteksi terjadinya kecurangan/penyimpangan.  

4. Audit atas Pembayaran dan Pelaporan 

Tahapan ini mencakup penyelesaian kewajiban perusahaan kepada 

pemasoknya dan pertanggungjawaban komite pengadaan atas tugas, 

wewenang, dan tanggungjawab yang diberikan. Untuk memenuhi internal 

cross check harus ada pemisahan personil antara fungsi kasir/bendahara 

dengan fungsi pencatatan dan operasional.  

Setiap pembayaran yang dilakukan harus didasarkan pada faktur atau 

tagihan dari pemasok, dilengkapi dengan berita acara serah/terima 

barang/jasa. Jika pembayaran yang berkaitan dengan pekerjaan yang belum 

selesai/termin, faktur/tagihan yang disampaikan harus dilengkapi dengan 

laporan perkembangan proyek yang telah disetujui oleh petugas verifikasi 

dari pihak perusahaan dan diotorisasi oleh pihak yang berwenang.  

Kewajiban terakhir yang harus dipenuhi dari bagian pengadaan adalah 

membuat laporan pengadaan yang isinya melaporakan terkait pelaksanaan 

pengadaan, kemampuan memperoleh barang/jasa sesuai dengan spesifikasi 

yang telah ditentukan dan besarnya dana yang terserap dalam pengadaan 

tersebut. Laporan pengadaan juga harus menyajikan masalah-masalah (jika 

ada) yang dihadapi saat pelaksaan pengadaan dan inovasi apa yang 

seharusnya dilakukan untuk proses pengadaan berikutnya.  
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RINGKASAN 

 Salah satu bagian dari strategi bersaing perusahaan adalah kemampuannya 

dalam mendapatkan input dengan pengorbanan terkecil. Terdapat tiga tahapan 

penting dalam proses pengadaan, yakni perencanaan pengadaan, pelaksanaan 

pengadaan, dan tahap penanganan atas atas barang/jasa yang diterima. Pada tahap 

perencanaan pengadaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan agar 

barang/jasa yang dibeli merupakan barang/jasa yang benar-benar dibutuhkan 

untuk operasional dan juga tertuang dalam rencana induk perusahaan yang harus 

didukung oleh sumber daya yang memadahi. Pada tahap proses pengadaan, 

pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa 

telah berjalan transparan, tidak diskriminatif, adil, dan akuntabel. Artinya, 

pengendalian harus mampu memastikan bahwa pemasok yang dipilih merupakan 

pemasok yang paling bisa memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai spesifikasi 

yang telah ditentukan dengan harga paling ekonomis. Selanjutnya, untuk tahap 

penerimaan barang, pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa barang/jasa 

yang diterima telah sesuai dengan pesanan dalam hal spesifikasi, kuantitas, dan 

kualitas. 

 

TUGAS MAHASISWA 

Tugas Mahasiswa pada bab ini bersifat kelompok (5 orang). Setiap kelompok 

membuat Form program kerja audit fungsi pengadaan yang terdiri dari: 

a. Program audit organisasi pengadaan 

b. Program audit atas perencanaan pengadaan 

c. Program audit atas pelaksanaan pengadaan 

d. Program audit atas inspeksi dan penerimaan barang/jasa 

e. Program audit atas pembayaran dan pelaporan pengadaan barang/jasa 


