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BAB I

PKNDAHI LI AN

1.1 l A l \K BI 1 A KANG

Dapat dipastikan bahwa para manajer yang mengelola suatu perusahaan, 

apapun produknya, bagaimana ukurannya, pangsa pasar bagaimanapun yang sudah 

dikuasainya, segmen pasar apapun yang menjadi sasarannya.berkeinginan dan bahkan 

berupaya bersama seluruh jajaran perusahaan agar pengelolaan berlangsung pada 

tingkat efisiensi, efektiv itas.dan produktivitas yang setinggi mungkin.

Manajemen yang baik memegang peranan yang penting dalam mengelola 

suatu perusahaan dan tidak hanya mampu melaksanakan tugas-tugas manajerial saja.

tetapi juga dituntut untuk dapat membuahkan keputusan-keputusan yang tepai. Oleh

sebab itu. untuk dapat mengambil keputusan yang lepat pimpinan harus mampu

mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan

organisasinya.

Semakin kompleksnya aktivitas yang dijalankan oleh suatu perusahaan 

sebagai konsekuensi logis perkembangan perusahaan tersebut, menuntut adanya 

pelaksanaan aktivitas yang efektif dan efisien. Selain daripada itu. sejalan dengan 

perkembangan tersebut, pimpinan akan menemui berbagai kesulitan dalam 

memeriksa semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja tercermin pada 

kineria semua pihak dalam perusahaan, yaitu para anggota manajemen puncak. para

1



2

manajer satuan bisnis, para manajer penanggung jawab bidang-bidang fungsional 

baik yang masuk kategori tugas pokok maupun tugas penunjang, serta para pimpinan 

penyelenggara kegiatan operasional yang dibantu oleh para karyawan teknis, operasi 

dan administratif. Instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja berbagai pihak

tersebut adalah audit manajemen.

Audit manajemen merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan.

dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilaiprogram organisasi

dan melaporkan apakah sumber daya dan dana yang tersedia digunakan secara 

ekonomis dan efisien dan apakah tujuan program, kegiatan, aktivitas yang lelah 

direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan, ketentuan.

dan undang-undang yang berlaku.

Inti dari konsep audit manajemen adalah adanya pemikiran bahwa jika para 

manajer ingin beroperasi dengan tajam dan efektif seria kreatif tentu mereka 

memerlukan beberapa sistem peringatan secara dini (L'ar/y IVarning System) yang

dapat mendeteksi berbagai masalah yang merugikan dan berbagai kesempatan untuk

pengembangan kegiatan perusahaan kearah yang efektif dan efisien.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap semua aktivitas operasional merupakan

perwujudan dari fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan. 

Audit manajemen yang dilakukan harus dapat mengidentifikasi masalah-masalah atau 

kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam bidang-bidang operasional, dan harus 

dapat pula memberikan saran-saran yang konstruktif sehingga masalah atau
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kekurangan tersebut dapat dialasi Dengan demikian diharapkan akan tercipia suatu 

kondisi yang lebih baik di masa depan

Audit manajemen bertujuan menghasilkan perbaikan atas pengelolaan 

kegiatan dan pencapaian hasil dan objek yang diperiksa dengan memberikan saran- 

saran lemang upaya-upaya yang dapal ditempuh guna pendayagunaan sumber-sumber

secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam melaksanakan pemeriksaan, titik berat

perhatian terutama diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dapat diperbaiki dimasa

yang akan dalang. Tujuan pemeriksaan tidak hanya ingin mendorong dilakukannya

perbaikan, tetapi juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya keiemahan dimasa

mendalang

Audit manajemen harus dilaksanakan secara menyeluruh pada objek 

pemeriksaan, karena ada saling keterkaitan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam 

hubungannya dengan kegiatan produksi yang dilakukan selama ini. perusahaan 

memiliki frekuensi pembelian yang tinggi dan jumlah yang dikeluarkan juga material. 

Untuk itu perusahaan melakukan audit manajemen yang bertujuan menghindari 

ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelian

Salah satu fungsi yang sangat penting dalam perusahaan, adalah fungsi Satuan 

Pengawasan Intern (SPl). Sesuai namanya, fungsi ini bertugas melakukan 

pengawasan sekaligus pengendalian internal perusahaan, yang sudah tentu turut

melakukan audit manajemen alas berbagai aktivitas yang ada dalam perusahaan. 

Salah satunya adalah aktivitas pembelian.
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Penelitian ini akan penulis fokuskan pada audit manajemen atas fungsi 

pembelian, yang selama ini dilaksanakan perusahaan melalui fungsi SPI, dan 

bagaimana peranannya dalam mengevaluasi lungsi pembelian, i itik tolak dari siklus 

kegiatan suatu jierusahaan adalah pengadaan barang yang akan dipasarkan, baik 

dalam bentuk aslinya ataupun diproses lebih lanjut menjadi produk atau jasa yang 

siap dijual Pengadaan ini bervariasi, bisa berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, 

bahan penolong, suku cadang, dan sebagainva Jadi dapat dikataka bahwa sebagian 

besar kegiatan jiengadaan dalam perusahaan dilakukan dengan membeli bahan atau 

barang tersebut Hal inilah yang menjadi aktivitas pembelian sebagai fungsi 

tersendiri.

Kegiatan pembelian merupakan salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan

didalam perusahaan dalam upaya menjalankan usahanya Pembelian yang

dilaksanakan secara efektif dan ekonomis sangat diperlukan dalam upaya mencapai

kondisi perusahaan yang sehat, karena pembelian mempakan kegiatan yang biasanya

memerlukan pengerahan sumber dana dalam jumlah yang cukup besar, sehingga jika

terjadi penyimpangan dalam kegiatan pembelian akan mengakibatkan kerugian yang

material

Berdasarkan uraian dialas, penulis tertarik untuk membahas peranan audit 

manajeman dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelian. Pemikiran itu 

diketengahkan dalam sebuah skripsi yang berjudul Peranan Audit Manajemen 

Sebagai Alut Bantu Dalam Mengevaluasi efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan
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Pembelian Pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) l mt UsahaKegiatan

Cinta Manis Tanjung Batu Ogan Ilir”.

1.2 Pl UI MI SAN MASALAH

Berdasarkan perumusan dialas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

I. Bagaimana proses audit manajemen atas kegiatan pembelian yang dijalankan 

oleh Satuan Pengawasan Intern 

2 Bagaimana peranan audit manajemen sebagai alat bantu yang dapat 

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelian di Pl 

Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Cinta Manis?

•>

1.3 UI VNG LINGKl P PENELITIAN

Satuan pembelian menyelenggarakan fungsi sebagai pendukung proses produksi

dengan membeli bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan penolong, suku cadang

dan sebagainya Dengan kata lain, satuan pembelian bertanggung jawab atas

pengadaan barang dan jasa. Karena kebutuhan perusahaan, dalam hai ini PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis, sangatlah kompleks.

penelitian ini dibatasi pada fungsi pembelian yang bertanggung jawab dalam

pengadaan suku cadang

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

y
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Untuk mengetahui dan mempeiajari teknik dan prosedur yang digunakan dalam 

melaksanakan audit manajemen atas fungsi pembelian.

Mengetahui sampai sejauh mana peranan audit manajemen sebagai alat bantu 

dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan aktivitas perusahaan , 

khususnya fungsi pembelian

I

i.4.2 Manfaat Penelitian

1 Bagi penulis:

Sebagai suaiu pengalaman dalam memahami pelaksanaan audit manajemen suatu

perusahaan, khususnya dalam kegiatan pembelian, disamping itu dapat

mengembangkan dan menerapkan ilmu yang di dapat di bangku kuliah terhadap

perusahaan.

Untuk mendalami secara teoritis pelaksanaan audit manajemen pada suatu badan

usaha, khususnya dalam kegiatan pembelian

2. Bagi perusahaan:

Perusahaan dapat memperoleh sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan audit

manajemen, khususnya dalam kegiatan pembelian.

1.5 METODOLOGI PENELITIAN

1.5.1 Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah PT.Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit 

Usaha Cinta Manis Di Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir.
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1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Ada dua acuan data yang digunakan dalam penelitian ini, vaitu: 

a. Data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan atau data sekunder. Data ini 

dikumpulkan dengan cara mempelajari buku-buku pedoman atau literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang dianalisa, guna mendapat pemahaman 

yang memadai atas audit manajeman.

b Data yang diperoleh langsung dan objek yang diteliti atau data primer.

Pengumpulan data mi dilakukan dengan cara:

i. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan cermat dan

sistematis. Dalam hal ini penulis mengamati dan mencatat data yang

diperlukan pada PT. Perkebunan Nusantara VII i Persero) Unit Usaha Cinta

Manis. Khususnya fungsi pembelian dan fungsi Satuan Pengawasan Intern.

2. Wawancara

Dilaksanakan melalui pengajuan pertanyaan secara langsung dengan pihak- 

pihak yang bersangkutan dengan penelitian termasuk 

membawahi bagian pembelian, pimpinan yang membawahi ba&ian 

pengawasan intern, serta pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam informasi ini.

pimpinan yang
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1.5.3 Teknik Analisis

Dalam pembahasan skripsi ini, leknik analisis yang dipakai adalah kualnatii 

deskriptif. Data referensi, haik berupa literatur maupun artikel-artikel yang 

berhubungan dan akan digunakan sebagai bahan analisis

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. dimana tiap-tiap bab 

akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu

bab denuan bab vami lainnva.

BAB l PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang pemilihan

judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi

penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS AUDI ! MANAJEMEN DALAM HUBUNGAN

N YA DENGAN EVALUASI ATAS KEGIATAN PEMBELIAN

Dalam Bab II, penulis akan menuraikan teori-teori dalam audit manajemen, 

konsep-konsep dasar mengenai pengertian, klasifikasi, manfaat dan 

keterbatasan audit manajemen, proses dalam audit manajemen, dan audit 

manajemen dalam hubungannya dengan fungsi pembelian.
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BAB m (iAM 15AKA N I MI M PERUSAHAAN

Berisi tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, prosedur

pembelian yang dipakai perusahaan, struktur dan uraian tugas fungsi SPI

selaku pelaksana audit manajemen, dan pelaksanaan audit manajemen atas

fungsi pembelian

BAB IV PK KA NAN Al 1)11 MANAJEMEN SEBAGAI ALAT BAN'TU DALAM

MKNGEVAl.l ASI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBELIAN

Bab ini akan membahas analisis terhadap audit manajemen atas fungsi 

pembelian dan analisis terhadap peranan audit manajemen dalam 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan 

kepada perusahaan bagi perbaikan di masa-masa mendatana.
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