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Tinjauan Mata Kuliah 
   

saha untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi 
perusahaan merupakan salah satu tantangan yang selalu dihadapi oleh 

perusahaan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha. Tantangan ini 
selalu ada karena manajemen perusahaan memerlukan sumber daya untuk 
mencapai tujuan perusahaan, tetapi manajemen harus menghadapi situasi 
kelangkaan sumber daya (scarce of resources). Salah satu cara untuk 
menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menggunakan suatu 
instrument yang disebut audit. 

 Terdapat 2 jenis audit yang sering digunakan oleh perusahaan dalam 
menjalankan usahanya, yaitu audit keuangan dan audit manajemen. Audit 
keuangan merupakan alat untuk memverifikasi laporan keuangan perusahaan 
dalam kurun waktu tertentu, sedangkan audit manajemen biasanya 
dimaksudkan sebagai alat penelaahan atas suatu bagian mana pun dari 
prosedur dan metode operasi dari suatu organisasi untuk menilai efektivitas 
dan efisiensinya. 

 Dalam melakukan audit manajemen, seorang auditor harus memahami 
sistem pengendalian manajemen yang ada didalam suatu perusahaan, agar 
dapat menilai apakah pengendalian yang ada di dalam perusahaan tersebut 
sudah atau belum memadai. Penilaian pengendalian yang ada di perusahaan 
tersebut biasanya dilakukan atas setiap fungsi yang ada di perusahaan. 
Fungsi-fungsi tersebut umumnya terdiri dari fungsi keuangan, fungsi 
pemasaran, fungsi sumber daya manusia, fungsi pembelian, fungsi produksi, 
kepastian mutu, dan sistem informasi. 

 Untuk itulah mata kuliah Audit manajemen ini dirancang untuk 
membekali Anda dengan materi bidang audit manajemen yang perlu dikuasai 
oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi. Setelag mempelajari mata kuliah 
ini, diharapkan Anda mampu menerapkankonsep-konsep audit manajemen 
dalam aplikasi audit manajemen. 

 Secara khusus melalui mata kuliah Audit manajemen ini diharapkan 
Anda mampu: 
1. menjelaskan konsep dasar audit manajemen; 
2. menjelaskan pengelolaan tugas-tugas audit manajemen; 
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3. menerapkan konsep audit manajemen fungsi keuangan; 
4. menerapkan konsep audit manajemen fungsi pemasaran; 
5. menerapkan konsep audit manajemen fungsi sumber daya manusia; 
6. menerapkan konsep audit manajemen fungsi pembelian; 
7. menerapkan konsep audit manajemen fungsi produksi, 
8. menerapkan konsep audit kepastian mutu, 
9. menerapkan konsep audit sistem informasi dan tanggung jawab auditor 

terhadap terjadinya kecurangan. 
 
 Untuk memudahkan Anda mencapai seluruh kemampuan tersebut, 

materi mata kuliah Audit Manajemen ini disajikan dalam 9 modul berikut. 
Modul  1:  Konsep Dasar Audit Manajemen  
Modul  2:  Pengelolaan Tugas-Tugas Audit Manajemen 
Modul  3:  Audit Manajemen Fungsi Keuangan 
Modul  4:  Audit Manajemen Fungsi Pemasaran  
Modul  5:  Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia 
Modul  6:  Audit Manajemen Fungsi Pembelian  
Modul  7:  Audit Manajemen Fungsi Produksi 
Modul  8:  Audit Kepastian Mutu 
Modul  9:  Audit Sistem Informasi dan Tanggung Jawab Auditor Terhadap 

Terjadinya Kecurangan  
 
 Diharapkan Anda mempelajari materi mata kuliah ini dengan cermat 

sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada di setiap modul. Anda juga 
perlu mengerjakan semua latihan maupun tes formatif yang diberikan dengan 
sungguh-sungguh sebagai umpan balik untuk mengetahui sejauh mana 
pemahaman Anda terhadap materi yang ada dalam modul. Hanya dengan 
upaya yang sungguh-sungguh, Anda akan berhasil mencapai kompetensi 
yang diharapkan dalam mata kuliah ini. 
 

Selamat Belajar dan Sukses Selalu! 
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