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ABSTRAKSI 


Setiap perusahaan betujU/111 untuk men.....~...'M
dalam menjalankan kegiatan usahan ""'I"""-W'. ke~ yang optimal 
suatu perusahaan dituntut untuk m:n~m~pal tuJ~ya tersebut, maka 
dalam melakuk k . . 5"" kuahtas manaJemen perusahaannya 
Tuntulan terseb: egJ:;m 0pemslonalnya dengan lebih efLSien dan Jebih efektif 

kelangkaan sumbe~:a.:;::= ::Y8taan ba1twa perusahaandapat menghadapai
ka '. pmsarana yang digunakan dalam:ng 

• 

mencapa! tl!JU/111. perusahaan. Oleb brena itu perusabaan perlu mengetahui 
be~ besar keberhasdan m!lllllJemen perusabaan menjalankan kegiatannya. Audit 

mana~em~ meru~ sootu bentuk sarana untuk meniIainya. Sehingga dalam 
penehtJ~ In!, penehtI mencoba untuk menggambarkan bagaimana audit manajemen 
dapat dlgunakan sebagai alat bantu untuk menilai efisiensi dan efektivitas. 

Pembelian sebagai salah satu fungsi dalam manajemen 
perusabaan,memegang peranan yang sangat penting dalam hal ketersediaan baban 
baban yang dibutuhkan dalam proses produksi terutama bahan baku. Tidak jamng 
sootu perusahaan yang melakukan suatu industri pengolaban baban mentah menjadi 
baban jadi dapat diperbitungkan biaya rata - rata produk untu.k bahan baku dan 
penolong, biasanya berkisar selritar 50 % dan barga joo\. Sehingga jib dalam sebuah 
perusahaan terdapat sistern pembelian yang efisien dan efektif maka pembelian bahan 
baku dapat menghemat bagi perusabaan dan dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Berdasarkan konsep audit manajemen,maka proses audit manajemen 
meliputi ; penetapan rencana audit manajemen, melakukan survai ~u1~ 
melalrukan review terhadap pengendalian manajemen, melakukan penguJlan tenncl, 
termauk penilaian efisiensi serta efektivitas, dan terakhir adalah pembenan saran 

saran perbaikan. kuaIi .f d 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan ~,~ 
tudi kasus _A. PT IGUS (Persero) Surabaya. Pendekatan kualitattf di~!ih 

metodeSt- . ___l._L-n~ pada oses, bulean pada basIl peneiItlllll
karena bersifat ilmiah dan leblh mt:I~""'" d~-I" dkan untuk memudablean 

· P 'lihan metode studi kasus ltlllJA"Udiitu sen n, eml ;fa dan lebih spesifik, 
penggambaran masal~ ~.n~, lab bahwa audit manajemen dapat meroban~ 

Siropuian dari penehuan tnl ada , belian baban baku dalam roembll 
manaiemen perusahsan khususnya pada fungsl pemdik~"ui tindakan - tindakan 

, 1'- kti' .tas a Sebingga dapat ,,\All dan ".n<>tefisiensi serta ele VI. ny, .., • kriteria yang dttetapkan """l"" 
. ""na menytnlpang dari mtena

manaJemen )-..., perb 'lean demi keroajuan perusahsan.
diambil tindakan - tmdakan at 

iv 


