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SARI 
 

Cahyoko. 2005. Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi 
Pemerintah Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa tengah. Tugas Akhir, Program Studi 
Akuntansi D3 Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang 2005. 72 halaman. 
 
Kata Kunci : Prosedur, Pelaksanaan, Audit Operasional 

BPKP adalah sebuah lembaga Pemerintahan non Departemen yang 
bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan 
akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. 
BPKP diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melaksanankan Audit 
Operasional terhadap Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan 
kemudian melaporkannya kepada pemerintah. Dalam pencapaian tujuannya 
Instasi Pemerintah perlu memperlihatkan kegiatan operasionalnya guna 
mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang sifatnya operasional. 
Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuannya berjalan dengan 
baik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Prosedur 
pelaksanaan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah di Kantor 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana Peran Auditor pada Kantor 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana pengendalian mutu dalam 
pelaksanaan Audit Operasional. 

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Prosedur Pelaksanaan Audit 
Operasional terhadap Instansi Pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, 
wawancara, observasi, kajian pustaka. Metode analisis data yaitu analisis 
kualitatif, yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang 
berbentuk kwalitatif (jumlah), dan disajikan secara sistematis. 

Dalam pelaksanaan audit operasional terhadap Instansi Pemerintah yang 
dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah meliputi lima 
tahap yaitu : Persiapan Audit, Pengujian Pengendalian Manajemen, Pemeriksaan 
Lanjutan, Pelaporan Hasil Audit, dan Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil 
Audit. Untuk menjamin kualitas dari hasil audit maka BPKP mengguanakan 
Formulir Kendali mutu. Formulir Kendali Mutu yang ada pada BPKP untuk audit 
operasioanal meliputi formulir KM_1 sampai KM_12. Dari hasil penelitian 
menujukkan bahwa dalam prosedur pelaksanaan Audit Operasional terhadap 
Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Tengah sudah cukup baik sesuai dengan pedoman pemeriksaan operasional yang 
telah dibuat oleh BPKP Pusat. Dari hasil penelitian di atas diharapkan agar Kantor 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Audit Operasional 
terhadap instansi Pemerintah menggunakan semua Folmulir Kendali mutu yang 
ada dan meningkatkan kinerja dalam Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 
Tengah. 



 ix

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i 

HALAMAN PERSETUJUAN..................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................... iii 

PERSETUJUAN ......................................................................................... iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. v 

SARI............................................................................................................. vi 

KATA PENGANTAR ................................................................................. vii 

DAFTAR ISI................................................................................................ ix 

DAFTAR LAMIRAN .................................................................................. xii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1 

1.2 Permasalahan............................................................................. 3 

1.3 Tujuan Penelitian....................................................................... 4 

1.4 Kegunaan Penelitian.................................................................. 4 

1.4.1 Bagi Pembaca................................................................... 4 

1.4.2 Bagi Universitas ............................................................... 4 

1.4.3 Bagi Perusahaan atau Instansi.......................................... 4 

1.5 Sistematika Penulisan................................................................ 4 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional ............ 5 

2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Operasional ........................ 6 

2.3 Perencanaan dan Program Audit ............................................... 9 

2.4 Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional ................................. 11 

2.4.1 Persiapan Audit ................................................................ 11 

2.4.2 Pengujian Pengendalian Manajemen ............................... 13 

2.4.3 Pemeriksaan Lanjutan ...................................................... 14 

 
 
 



 x

2.4.4 Pelaporan Hasil Audit ...................................................... 17 

2.4.5 Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan  18 

2.5 Peran Auditor ......................................................................... 19 

2.6 Pengendalian Mutu................................................................. 22 

 
BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian ....................................................................  24 

3.2 Objek Kajian ..........................................................................  24 

3.3 Metode Pengumpulah Data ....................................................  24 

3.4 Metode Analisi Data...............................................................  25 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah........................................................................... 27 

4.1.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa  

Tengah........................................................................... 29 

4.1.3 Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa  

Tengah........................................................................... 33 

4.1.4 Tugas Pokok Perwakialan BPKP  Provinsi Jawa  

Tengah........................................................................... 34 

4.1.5 Perencanaan dan Program Audit ................................... 37 

4.1.6 Prosedur Pelaksanaan Audit operasional terhadap 

Instansi Pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah ................................................... 41 

A. Persiapan Audit ........................................................ 41 

B. Pengujian Pengendalian Manajemen ....................... 45 

C. Pemeriksaan Lanjutan .............................................. 50 

D. Pelaporan Hasil Audit .............................................. 54 

E. Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit .... 56 

4.1.7 Peran Auditor Dalam Pelaksanaan Audit Operasional  

pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 59 



 xi

4.1.8 Penggunaan     Formulir     Kendalian     Mutu   dalam  

Pelaksanaan Audit Operasional ............................................. 60 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap 

Instansi Pemerintah....................................................... 65 

4.2.2 Penggunaan Formulir Kendali Mutu............................. 68 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan ....................................................................................... 70 

5.2 Saran ............................................................................................. 71 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 72 

LAMPIRAN-LAMPIRAN........................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Surat Keterangan Observasi 

2. Daftar Bimbingan Tugas Akhir 

3. Formulir KM_1 (Rencana Pemeriksaan) 

4. Formulir KM_2 (Rencana Pemeriksaan) 

5. Formulir KM_3A (Anggaran Waktu Audit) 

6. Formulir KM_4 (Kartu Penugasan) 

7. Formulir KM_5 (Laporan-Mingguan) 

8. Formulir KM_6A (Daftar Analisis Tugas-tugas Mingguan) 

9. Formulir KM_7 (Daftar Rincian Pemakaian Hari Kerja) 

10. Formulir KM_8 (Laporan Supervisi Pelaksanaan Audit) 

11. Formulir KM_9 (Program Pemeriksaan) 

12. Formulir KM_10 (Daftar Pengujian Akhir) 

13. Formulir KM_11 (Pengendalian RMP dan RPL)   

14. Formulir KM_12 (Laporan Rencana dan Realisasi Mingguan) 

15. Program Kerja Pengujian Pengendalian Manajemen 

16. Program Kerja Pemeriksaan Lanjutan  

17. Daftar Temuan dan Rekomendasi  

 

 

 



 xiii

DAFTAR GAMBAR 

 

1. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah .... 29 

2. Bagan Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional .....................................  65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Dalam menyelenggarakan kegiatan bisnis salah satu tantangan yang 

harus dihadapi ialah bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas kerja perusahaan karena manajemen selalu menghadapi 

suasanan kelangkaan dalam pengadaan berbagai sumber berupa daya tenaga, 

sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan yang bersangkutan. 

Untuk meningkatkan efisiensi , efektivitas, dan produktifitas kerja suatu 

perusahaan, dibutuhkan kehadiran atau keberadaan suatu kelompok 

manajemen puncak yang memiliki ketangguhan dalam menentukan tujuan 

filsafat, strategi akbar dan budaya organisasi yang penting. Disamping itu 

masih diperlukan manajemen oprasional yang tangguh dan hadal karena pada 

analisa terakhir, semua hal yang telah disinggung diatas bermuara pada dan 

diuji operasionalnya. Strategi akbar dan strategi induk harus dirinci menjadi 

strategi dasar sebagai pedoman dan pegangan dalam menyelenggarakan semua 

jenis dan bentuk kegiatan operasional. Dengan kata lain, apakah perusahaan 

dikelola dengan efisien atau tidak, dan apakah perusahaan mampu 

menampilkan produktifitas kerja yang tinggi atau tidak akan terlihat dalam 

penyelengaraan seluruh aktivitas yang sifatnya operasional 

(Siagian,1996:215). 
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Seiring dengan perkembangan jaman, dalam Instansi Pemerintah baik 

itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, juga harus meningkatkan 

kinerja manajemen operasionalnya. Dalam pencapaian tujuannya, tidak beda 

jauh dengan perusahaan, Instnasi Pemerintah pun perlu memperlihatkan 

kegiatan operasionanya guna mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan 

yang sifatnya operasional. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian 

tujuannya berjalan dengan baik. Dalam hal ini jika sebuah instansi pemerintah 

manajemen operasionalnya baik, maka akan baik pula dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat maupun tanggung jawabnya kepada pemerintah.  

Melihat begitu pentingnya penyelenggaraan aktivitas yang sifatnya 

operasional, maka diperlukan instrumen yang mampu memberikan penilaian 

dan jaminan akan efektifnya suatu kegiatan operasional, yaitu “Audit 

Operasional”. Audit Operasional dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan 

dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, aktivitas, 

dan program yang dilaksanakan secara ekonomis efisien dan efektif 

(BPKP,1993:5).  

Audit ini akan menghasilkan informasi bagi manajemen Instansi 

Pemerintah mengenai problema yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan 

operasional yang memerlukan perbaikan guna mencapai tingkat operasi yang 

lebih efisien dan ekonomis. Jadi sebenarnya audit operasional berorientasi 

pada usaha peningkatan efesiensi operasi/aktivitas manajemen. Sehingga 

nantinya  dengan adanya audit operasional, manajemen akan bisa menilai 
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apakah kegiatan yang sifatnya operasional yang telah dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah tersebut sudah efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam hal  

ini, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Audit Operasional 

terhadap Instansi Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP).  

BPKP adalah sebuah lembaga Pemerintahan non Departemen yang 

bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta 

penyelenggaraan akuntabilitas didaerah sesuai dengan peraturan undang-

undang yang berlaku. BPKP diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk 

melaksanankan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah baik pusat 

maupun daerah dan kemudian melaporkannya kepada pemerintah. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil 

judul “PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL 

TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR 

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI JAWA TENGAH”. 

 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Bagaimana Prosedur pelaksanaan Audit Operasional terhadap Instansi 

Pemerintah di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 

1.2.2 Bagaimana Peran Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah. 

1.2.3 Bagaimana pengendalian mutu dalam pelaksanaan Audit Operasional. 
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1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui Prosedur pelaksanaan Audit Operasional terhadap 

Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah. 

1.3.2 Untuk mengetahui peran auditor Di kantor Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah. 

1.3.3 Untuk mengetahui Kendali mutu yang digunakan dalam pelaksanaan 

Audit Operasional. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Bagi Pembaca 

Memberikan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman dibidang audit khususnya audit operasinal terhadap instansi 

pemerintah. 

1.4.2 Bagi Universitas 

Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan dibidang 

audit, khususnya audit operasional. 

1.4.3 Bagi Perusahaan atau Instansi 

Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematikan penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyususan 

yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami 

keseluruhan isi Tugas Akhir. 
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Sistemetika Penulisan Tugan Akhir, sebagai berikut : 

a. Bagian Pengantar Tugas Akhir : Judul Tugas Akhir, Pengesahan, 

Abstrak, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar 

Lampiran. 

b. Bagian Utama Tugas Akhir terdiri dari : 

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistemetikan penulisan. 

BAB II : Landasan Teori berisi prosedur pelaksanaan audit 

operasional. 

BAB III : Metode penelitian berisi lokasi penelitian, objek penelitian, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : Hasil Analisa dan Pembahasan  

BAB V : Penutup berisi simpulan dan saran. 

c. Bagian pelengkap Tugas Akhir berisi : Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Pengertian Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional 

Prosedur adalah rangkaian metode yang telah mejadi pola tetap dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan 

(Wursanto.1991:20). 

Menurut Mulyadi (2001:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau 

lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang.  

Sedangkan menurut Moekijat (1989:194), ciri-ciri prosedur meliputi: 

1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi 

tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan. 

2. Suatu prosedur harus memiliki stabilaitas, akan tetapi masih memiliki 

fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan 

yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam 

fakta-fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan 

fleksibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan 

penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu.  

3. Prosedur harus mengikuti jaman.  

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang telah menjadi pola tetap dalam 

melaksanakan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu 
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departemen atau lebih yang didasarkan pada fakta-fakta dan tidak ketinggalan 

jaman. 

Menurut Mulyadi (2002:9), secara umum auditing adalah suatu proses 

sistemetis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian 

hasilnya kepada yang pemakai yang berkepentingan. 

Sedangkan menurut Arens dan Loebbecke (1996:1), auditing adalah 

proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang 

dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang 

kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan 

kesesuaian informasi dimaksud dengan kreteria yang telah ditetapkan. 

Audit oprasional adalah pemeriksaan yang sistemetis terhadap 

kegiatan, program organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan 

tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan 

secara ekonomis dan efisien dan apakah tujuan program, kegiatan, aktivitas, 

yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertetangan dengan 

peraturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku (BPKP,1993:2). 

Sedangkan menurut Mulyadi (2002:32), Audit Operasional merupakan 

review secara sistemetik kegiatan organisasi atau bagian dari padanya dalam 

hubungannya dengan tujuan tertentu. 
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Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Prosedur Pelaksanaan Auidit Operasional adalah suatu tahapan atau 

urutan kegiatan yang telah menjadi pola tetap dalam melaksanakan 

pemeriksaan dan review yang sistemetis terhadap kegiatan organisasi atau 

bagian dari padanya dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber 

daya dan dana digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

 
 

2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Operasional 

Audit oprasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi 

kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan 

dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, program, 

aktivitas dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif (BPKP,1993:5). 

Menurut Mulyadi (2002:32)Tujuan Audit Operasional diarahkan pada 

3 sasaran, yaitu : 

a.  Mengevaluasi kinarja  

b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 

c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

Ruang lingkup Audit operasional meliputi seluruh aspek kegiatan 

manajemen. Ruang lingkup tersebut dapat mencakup seluruh 

kegiatan/program atau hanya mencakup bagian/element/dimensi tertentu dari 

suatu kegiatan atau program (BPKP,1993:7). 

Sasaran Audit Operasonal adalah kegiatan, aktivitas, program atau 

bidang-bidang organisasi yang diketahui dan diidentifikasi memerlukan 
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perbaikan/peningkatan dalam segi kehematan, efesiensi dan efektivitasnya. 

Sasaran pemeriksaan tersebut harus selalu mempunyai 3 unsur pokok yaitu: 

a. Kriteria. 

Kriteria yang jelas berupa standar/ukuran,ketentuan yang seharusnya 

diikuti atau ditaati. 

b. Penyebab 

Penyebab dari suatu tindakan, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan 

kriteria. 

c. Akibat 

Akibat dari satu tindakan, atau kegiatan yang menyimpang dari kriteria 

yang dapat diukur/dinilai dengan uang atau akan menyebabkan tidak 

dicapainya sasaran dan tujuan yang seharusnya dicapai (BPKP,1993:7). 

 

2.3 Perencanaan dan Program Audit 

Untuk setiap audit, terutama untuk audit operasional (performance 

audit), auditor harus mengorganisir kegiatannya sehingga auditor dapat 

melaksanakannya secara efisien, ekonomis dan efektif. Perencanaan dan 

Program audit adalah perecanaan yang memadai untuk mengumpulkan 

informasi dan bukti-bukti atas sasaran pemeriksaan selama pelaksanaan tiap-

tiap tahap fungsi audit (persiapan pemeriksaan, pengujian pengendalian 

manajemen sampai dengan pemeriksaan lanjutan) dengan prosedur yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. 
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Oleh karena itu auditor harus menetapkan dengan layak/cukup hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Tipe/kwalitas dan jumlah petugas yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

2. Informasi apa yang harus dikumpulkan, bagaimana memperolehnya, dan 

dan bagaimana mengevaluasi  informasi tersebut agar dapat ditentukan 

sasaran pemeriksaannya. 

3. Bukti apa dan berapa banyak yang harus diperoleh kesimpulan yang layak 

atas sasaran pemeriksaan 

4. Hasil apa yang diharapkan dalam rangka pembuatan laporan untuk 

pekerjaan yang akan dilaksanakannya. 

 

Untuk mendukung hal-hal di atas auditor harus menyusun program 

audit. Program Audit adalah rencana langkah kerja yang harus dilakukan 

selama pemeriksaan, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan serta informasi yang ada tentang kegiatan atau program yang 

diperiksa. Program audit merupakan alat pengendali setiap kegiatan audit dan 

tidak boleh menjadi Check list yang kaku dari langkah-langkah kerja sehingga 

mematikan inisiatif auditor dalam pelaksanaan tugasnya. 

Penyusunan program audit dimaksudkan agar pelaksanaan tugas audit 

dapat mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber 

daya yang seminimal mungkin, yang meliputi tenaga, biaya dan waktu yang 
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dipergunakan. Disamping itu program audit agar didapat landasan dalam 

pembagian tugas audit diantara anggota tim audit. Semua rencana audit tidak 

ada yang tertinggal dan semua angggota tim audit memperoleh tugas yang 

jelas, sehingga akan membantu pengawas audit dalam mengikuti 

perkembangan kemajuan audit dan pelaksanaan tugas audit tiap anggota tim 

(BPKP,1992:5). 

Audit operasional umumnya mencakup pada evaluasi dari kelayakan 

dan keefektitifan pengendalian yang direncanakan untuk melaksanakan tujuan 

manajemen untuk organisasi atau fungsi di bawah pemeriksaan. Sehingga 

untuk mempermudah setiap evaluasi, program audit operasional harus 

mencakup konsep kunci yaitu tujuan dan pengendalian manajemen. 

Pertimbangan program audit adalah menetapkan bimbingan dengan mana 

auditior bisa melaksanakan maksud dari penugasan pemeriksaan dan 

menggunakan bukti yang diperlukan untuk menyelenggarakan dasar untuk 

suatu pendapat audit (Sawyer, 1986:33). 

 

2.4 Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional  

2.4.1 Persiapan Audit 

Persiapan audit bertujuan untuk mengumpulkan informasi, 

penelaahan peraturan, ketentuan dan undang-undang yang berkaitan 

dengan aktifitas yang di audit serta menganalisis informasi yang 

diperoleh guna mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung 

titik kelemahan. Pada tahap ini auditor memilih bidang tertentu untuk 

diaudit dari seluruh bidang obyek kegiatan yang telah ditentukan pada 
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tahap persiapan audit. Pemilihan ini diperoleh melalui pengumpulan dan 

penganalisaan informasi atas kegiatan yang diperiksa. 

Dari tahap ini diperoleh latar belakang dan informasi umum atas 

kegiatan bersangkutan, yang mendasari pemilihan sasaran tentatif 

pemeriksaan melalui berbagai tehnik dan pengujian terbatas 

(BPKP,1992:8). 

Menurut Sawyer (1986:29-30) dalam tahap persiapan Audit di 

muali dengan auditor memeriksa struktur organisasi, tempat dari unit 

dan perusahaan, hubungan mereka dengan unit-unit lain, penugasan dari 

fungsi dan tanggung jawab. Kemudian auditor menelusuri aktivitas-

aktivitas yang benar dengan flow charting penuh atau dengan mengikuti 

dokumen-dokumen yang dipilih dengan terus-menerus pada titik kunci 

pengendalian. 

Berikutnya auditor akan meriview kebijaksanaan dan prosedur 

yang menguasai unit atau fungsi yang diperiksa. Prosedur tertulis, 

dimengerti oleh karyawan dan dihitung secara sah untuk menyusun atau 

membawa keluar rencana perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan, 

adalah suatu petunjuk terhadap aktivitas yang dikembalikan dengan 

baik. Dimana prosedur yang tidak tertulis, auditor akan menentukan dari 

pembicaraan dengan manajemen apa yang diharapkan dari karyawan 

dan bagaimana aktivitas disusun dan dilaksanakan. Akhirnya, auditor 

menanyakan apakah manajemen melakukan penilaian terhadap 

pekerjaan yang dilaksanakan. 
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2.4.2 Pengujian Pengendalian Manajemen 

Pengujuan pengendalian manajemen adalah pengujian terhadap 

segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk 

mengarahkan atau menjalankan operasi sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 

Pengujian pengendalian manajemen dimaksudkan untuk lebih 

memantapkan sasaran tentative pemeriksaan yang telah di identifikasi 

pada tahap persiapan pemeriksaan. Pengujian pengedalian ini bertujuan 

untuk menilai efektifitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali 

adanya kelemahan sehingga dapat dipastikan apakah suatu tenatif audit 

obyektive dapat terus dilanjutkan pada tahap pemeriksaan lanjutan, 

karena kurangnya bukti pendukung. 

Melalui tahap ini diperoleh bukti-bukti yang mendukung sasaran 

pemeriksaan definitif yang dikembangkan dari kegiatan spesifik yang 

masih bersifat sementar. Auditor juga menetapkan alternatif kegiatan 

spesifik sementara lainnya. Dalam banyak hal akhir tahap ini dibuat 

laporan sementara berupa laporan/ikhtisar hasil suvai. Apabila 

pemeriksaan akan dilanjutkan ketahap pemeriksaan lanjutan, maka pada 

tahap ini juga dibuat program kerja audit (BPKP,1993:9) 

Setelah melakukan pemeriksaan dan menilai sistem pengendalian 

dalam penerangan tujuan pokok, kemudian auditor akan melaksanakan 

pengujian yang tepat untuk menentukan kalau penyajian pengendalian 

adalah merupakan operasi yang dimaksud. Pengujian pengendalian 
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meliputi verifikasi terhadap purchase order didukung oleh dokumen dan 

spesifikasi otorisasi yang benar. Review terhadap operasi dari praktik-

praktik manajemen (Sawyer, 1986:36). 

2.4.3 Pemeriksaan Lanjutan 

Pemeriksaan lanjutan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-

bukti yang cukup, guna mendukung sasaran defenitif pemeriksaan yang 

telah diperoleh pada tahap pengujian dan pengajian ulang sistem 

pengendalian manajemen. Pada tahap ini auditor memilih sasaran 

definitif, kemudian dilakukan pengumpulan bukti yang relevan, 

material, dan kompeten, menuju suatu kesimpulan mengenai sasaran 

audit yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam pemeriksaan terinci. 

Oleh karenanya semua progaram audit pada tahap ini pada 

umumnya diarahkan kepada 4 sasaran. 

1. Informasi latar belakang yang berhubungan dengan pemeriksaan. 

2. Hasil akhir yang diharapkan. 

3. Prosedur audit yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

4. Instruksi-insruksi khusus apabila diperlukan. 

 Bukti yang diperoleh di sini termasuk bukti yang diperoleh pada 

tahap sebelumnya. Bukti yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan 

terinci diikhtisarkan dalam kertas kerja yang cukup untuk mendukung 

kesimpulan laporan hasil audit. Berdasarkan bukti yang sudah 

diikhtisarkan dalam kertas kerja, dibuat laporan akhir hasil pemeriksaan, 

termasuk kesimpulan dan rekomendasi.  
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Bukti yang diperoleh harus memenuhi kwalitas dan mempunyai 

tingkat kepercayaan yang memadai, untuk itu harus selalu 

memperhatikan empat unsur: 

1. Relevan  

Bukti harus mempunyai hubungan dengan permasalahan yang 

sedang diperiksa. 

2. Kompeten 

Bukti diperoleh dari sumber yang independen yang dapat 

dipercaya. 

3. Cukup 

Bukti yang dikumpulkan dinilai cukup memadai berdasarkan 

pertimbangan profesional untuk mendukung kesimpulan pemeriksa. 

4. Material 

Bukti harus mempunyai nilai yang cukup berarti dalam 

mempengarui tingkat pertimbangan informasi yang bersangkutan. 

 

a. Pengembangan Temuan dalam Pemeriksaan Lanjutan. 

Pegembangan Temuan adalah pengumpulan dan sintesa 

informasi khusus yang bersangkutan dengan kegiatan atau program 

yang diperiksa, yang dievaluasi dan dianalisis karena diperkirakan 

akan menjadi perhatian dan berguna bagi pemakai laporan. 

Setelah melaksanakan pengembangan temuan, kemudian 

auditor menyusun rekomendasi guna perbaikan kelemahan dalam 
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manajemen. Dalam penyusunan rekomendasi untuk manajemen, 

auditor haru melihat masalah-masalah itu sebagaimana manajemen 

melihat masalah tersebut. Auditor harus membebankan keuntungan 

dari perlindungan yang diberikan oleh penembanan pengendalian 

terhadap biaya yang terjadi. Auditor harus mempertimbangkan 

perluasan risiko dari jumlah keruguian yang besar 

(Sawyer,1986:32). 

b. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan 

Kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh 

auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang 

dilaksanakannya, informasi yang diperolehnya, simpulan yang 

dibuatnya sehubungan dengan auditnya (Mulyadi,2002:100). 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan-catatan yang 

dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada 

saat melaksanakan tugas pemeriksaan. 

Manfaat dari penyusunan kertas kerja pemeriksaan : 

− Merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksan. 

− Merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi 

pekerjaan para pelaksanan pemeriksaan. 

− Merupakan alat pembuktian dari laporan Hasil Pemeriksaan 

− Merupakan salah satu pedoman untuk tugas pemeriksaan 

berikutnya. 
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Syarat-syarat Kertas Kerja Pemeriksaan  

− Lengkap  

− Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung/kalimat maupun 

kesalahan penyajian informasi. 

− Didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional. 

− Sistematis, bersih, mudah diikuti, dan diatur rapi. 

− Mempunyai tujuan yang jelas. 

− Dalam setiap kertas kerja pemeriksaan mencantumkan 

kesimpulan hasil pemeriksaan dan komentar atau catatan 

reviewer. 

 

2.4.4 Pelaporan Hasil Audit 

Hasil akhir dari pelaksanaan audit  operasional berupa laporan 

tertulis yang ditujukan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan 

advis pemecahan masalah yang difokuskan pada usaha peningkatan 

prosedur dan pelaksanaan pelaksanaan operasi dan juga ditujukan nilai 

uang yang dapat dihemat jika dilaksanakan aktivitas yang benar serta 

peningkatannya (Johny,1988:4). 

Penulisan laporan hasil audit oprasinal tidak banyak berbeda dari 

penulisan laporan bermacam-macam audit lainnya, yaitu laporan harus 

nyata, jelas, bersih, menyeluruh dan persensive. Dalam beberapa situasi, 

laporan suatu audit operasional berbeda dari laporan aktivitas keuangan 

lainnuya, sebab ada dua bagian yaitu pokok masalah pemeriksaan dan 
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tingkat penerimaan bahwa operasi auditor menyenangkan dalam 

perusahaannya (Sawyer,1986:37). 

 

2.4.5 Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan  

Pemeriksaan tindak lanjut terbatas pada kaji ulang atau review 

tindakan koreksi yang telah atau sedang dilakukan oleh obrik terhadap 

rekomendasi temuan pemeriksaan, termasuk membandingkannya 

dengan tindakan yang disarankan atau direkomendir. 

a. Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan  

Sasaran pemeriksaan tindak lanjut adalah  

− Menilai sejauh mana manajemen telah mengambil langkah 

tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. 

− Melaporkan rekomendasi yang telah, sedang atau tidak dapat 

ditindak lanjuti kepada pimpinan atau manajemen dan kepada 

APFP yang terkait dengan sebelumnya. 

− Ruang lingkup pemerikasaan tindak lanjut adalah semua temuan 

yang hasil pemeriksaannya telah disepakati tindak lanjutnya 

antara manajemen dengan auditor, tetapi belum selesai ditindak 

lanjuti. 

b. Kriteria pelaksanaan tindak lanjut 

− Tanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil 

pemeriksaan harus ditetapkan secara jelas. 
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− Tindakan yang diambil harus sesuai dengan rekomendasi dan 

mendapat persetujuan oleh pihak yeng berwenang. 

− Tindakan harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan pada rencana tindak lanjut. dan sejalan dengan 

dokumen atau bukti yang riel. 

 

2.5 Peran Auditor 

Auditor termasuk suatu kelompok jabatan fungsional. Dalam 

jabatan fungsional auditor terdapat tim mandiri yang terdiri dari: 

Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, setiap pelaksanaan tugas pengawasan 

(audit) tim mandiri memiliki peran-peran sebagai berikut: 

a. Pengendali Mutu, merupakan Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli 

Utama yang bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan 

pengawasan. 

Tugas Pengendali Mutu : 

- Menerima rencana kegiatan pengawasan dan menerima penugasan 

pengawasan dari pejabat struktural kemudian membicarakan 

penugasan pengawasan tersebut dengan tim mengenai kegiatan 

audit. 

- Membuat perencanaan kegiatan pengawasan yang disusun menjadi 

program pengawasan yang kemudian mengkomunikasikan 
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program pengawasan tersebut dengan Pengendali Teknis (PT) dan 

Ketua Tim (KT). 

- Menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan intern tim dan 

pemberi tugas apabila ada permasalahan yang dijumpai 

dilapangan. 

- Menetapkan revisi program pengawasan dan koreksi pelaksanaan, 

apabila keadaan di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan 

program pengawasan yang ada. 

- Melakuakan review atas konsep laporan hasil pengawasan dan 

mengevaluasi atas realisasi pelaksanaan dengan program 

pengawasan tim. 

b. Pengendali Teknis,merupakan Auditor Ahli Muda atau Auditor Ahli 

Madya yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kegiatan 

pengawasan. 

Tugas Pengendali Teknis : 

-  Membantu Pengendali Mutu dalam mempelajari dan 

membicarakan penugasan pengawasan, membuat anggaran waktu 

dan rencana pengawasan, menyusun program dan 

mengkomunikasikan program pengawasan pada tim, serta 

membantu menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan intern tim 

dan pemberi tugas. 

-  Mengajukan usul revisi program pengawasan apabila ada kendala 

di lapangan. 
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-  Melakukan review atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan 

program pengawasan, kertas kerja dan konsep laporan hasil 

pengawasan yang telah dilakukan ketua tim dan anggota tim. 

-  Melakukan evaluasi kinerja ketua tim dan anggota tim. 

c. Ketua Tim, merupakan Auditor Ahli Pratama atau Auditor Ahli 

Muda yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan 

pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya. 

Tugas Ketua Tim : 

-  Membantu Pengendali Mutu membuat rencana kegiatan 

pengawasan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan program 

pengawasan yang kemudian menghasilkan program pengawasan 

kepada Anggota Tim. 

-  Memberikan penugasan harian kepada Anggota Tim. 

-  Membantu Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis 

menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan intern tim dan 

pemberi tugas. 

-  Melakukan kegiatan pengawasan, review atas realisasi dengan 

programnya dan review atas kertas kerja yang dilakukan Anggota 

Tim. 

-  Menyusun daftar analisis tugas-tugas mingguan, kesimpulan hasil 

pengawasan dan konsep laporan hasil pengawasan. 

-  Melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim. 
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d. Anggota Tim, merupakan Auditor Terampil atau Auditor Ahli 

Pratama yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari 

pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan 

kepadanya. 

Tugas Anggota tim : 

-  Mempelajari program pengawasan. 

-  Membicarakan dan menerima penugasan harian dari ketua tim. 

-  Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai program pengawasan 

dan membuat hasil pengawasan. 

-  Membantu Ketua Tim menyusun konsep laporan hasil 

pengawasan.  

 

2.6 Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu merupakan metode yang digunakan untuk 

memastikan bahwa kantor akuntan tersebut dapat memenuhi tanggung jawab 

jabatannya kepada para klien. Pengendalian Mutu adalah prosedur yang 

digunakan oleh kantor akuntan tersebut untuk membuatnya menaati standar-

standar secara konsisten dalam setiap kontrak kerja yang mengikatnya 

(Loebbecke,1995:22). 

Informasi merupakan bahan yang penting bagi pimpinan suatu 

organisasi dalam setiap tingkatan untuk mengikuti perkembangan kegiatan 

bawahan dan untuk tindakan koreksi/ pengendalian yang diperlukan. 

Tindakan koreksi/ pengendalian bisa menyangkut perencanaan untuk periode 

berikutnya atau untuk pelaksanaan dalam periode yang bersangkutan . Dalam 
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kegiatan pemeriksaan perlu diciptakan dan ditetapkan formulir-formulir 

kendali untuk menghasilkan informasi pengendalian. Agar informasi 

pengendalian ini dapat digunakan, maka formulir kendali mutu harus di isi/ 

dibuat dan disampaikan dengan benar dan tepat waktu kepada para pejabat 

yang berhak menerima dan bertanggung jawab atas kelancaran dan 

pencapaian tujuan pemeriksaan (BPKP,1990:1).      

Untuk memeperlancar pelaksanaan dan menjaga kwalitas hasil audit 

operasional diperlukan suatu pengendalian mutu didalamnya. Dalam 

mengendalikan mutu daripada hasil auditnya, BPKP menggunakan berbagai 

macam Formulir kendali mutu. Folmulir kendali mutu yang ditetapkan oleh 

BPKP meliputi formulir KM_1samapai KM_12, foramulir tersebut berupa :  

1. Formulir KM_1 (Rencana Pemeriksaan) 

2. Formulir KM_2 (Rencana Pemeriksaan) 

3. Formulir KM_3 (Anggaran Waktu Audit) 

4. Formulir KM_4 (Kartu Penugasan) 

5. Formulir KM_5 (Laporan-Mingguan) 

6. Formulir KM_6 (Daftar Analisis Tugas-tugas Mingguan) 

7. Formulir KM_7 (Daftar Rincian Pemakaian Hari Kerja) 

8. Formulir KM_8 (Laporan Supervisi Pelaksanaan Audit) 

9. Formulir KM_9 (Program Pemeriksaan) 

10. Formulir KM_10 (Daftar Pengujian Akhir) 

11. Formulir KM_11 (Pengendalian RMP dan RPL)   

12. Formulir KM_12 (Laporan Rencana dan Realisasi Mingguan) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitia ini adalah Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah. Tepatnya Jl. Semarang-Kendal Km.12 Semarang. 

 

3.2 Objek Kajian  

Object kajian peneliti adalah objek kajian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian ( Suharsimi Arikunto,2000:99). Obyek kajian dalam 

penelitian ini adalah Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional terhadap 

Instansi Pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.3 Metode Pengumpulah Data 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi 

Arikunto,2000:106). Metode dokumen ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang prosedur pelaksanaan Audit Operasional 

terhadap Instansi Pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah. 
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3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dimana peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu untuk 

memperoleh informasi yang diharapkan. Teknik wawancara ini 

digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari metode 

dokumentasi. 

3.3.3 Observasi 

Observasi adalah pengamatan lansung suatu objek yang akan 

diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan meneliti 

bagaimana prosedur pelaksanaan Audit Operasional terhadap Instansi 

Pemerintah yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah. 

3.3.4 Metode Pustaka 

Metode pustaka yaitu peneliti menggunakan sumber-sumber 

pustaka atau literature. Metode ini sebagai pelengkap dalam penyusunan 

Tugas akhir sebagaimana tiga metode yang sebelumnya. 

 

3.4 Metode Analisi Data 

3.4.1 Tehnik Penyajian Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai yang diharapkan dalam 

penyusunan tugas akhir ini untuk diperoleh suatu kesimpulan, maka data 
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yang terkumpul akan dianalisis kualitatif dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Memeriksa dan meneliti data yang telah terkumpul untuk 

menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

b. Mengkategorikan data yang disesuaikan dengan kreteria serta hal-

hal yang diperlukan. Penyajian data penelitian ini dipergunakan 

metode diskriptif yaitu menggambarkan kenyataa-kenyataan yang 

terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi 

serta solusinya. 

3.4.2 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis. 

Secara umum data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis 

yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk 

kuantitatif ( Jumlah ), akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian 

yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas 

akhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) tidak terlepas dari sejarah Aparat Fungsional Pemerintah 

(APFP) 

Pada tahun 1963, Busluit No.44 tertanggal 31 Oktober 1963 

menyebutkan secara eksplisit bahwa Djawatan Akuntan Negara 

(Regring Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap 

pembukuan. 

Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan 

pemeriksaan negara tepatnya berada dibawah Thesauri Djendral 

Kementrian Keuangan. Dengan peraturan preside No. 9/1961 tentang 

instruksi bagi Kepala DAN, kedudukan DAN dilepas dari Thesauri 

Djendral dan ditingkatkan langsung dibawah Menteri Keuangan, 

sedangkan fungsi pengawasan anggaran tetap berada dibawah Thesauri 

Djendral. 

Dua tahun kemudian dengan keputusan Presiden No. 29/1963 

tentang Pengawasan Keuangan Negara, Thesauri Djendral dibubarkan 

karena dipandang tidak efektif. Pada tahun 1964, para akuntan yang 

bekerja pada DAN yang berasal dari Djawatan Padjak (DAP) 

dipindahkan ke Direktorat Pajak Departemen Keuangan. 
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Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1968, fungsi 

pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan digabung 

kembali dengan terbentuknya Diretorat Djendral Pengawasan Keuangan 

Negara (DDPKN) di lingkungan Departemen Keuangan. Direktorat 

Djendral inilah yang bertugas melaksanakan pengawasan seluruh 

pelaksanaan anggaran negara di daerah dan Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah. 

Dengan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 Tanggal 30 Mei 

1983, DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga 

Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden. 

Untuk Menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP memiliki 24 

perwakilan di tingkat provinsi, 2 perwakilan di tingkat kabupaten 

(Cirebon dan Jember) dan satu perwakilan di luar negeri (Bonn, 

Jerman). Dari 24 perwakilan yang ada diprovinsi salah satunya adalah 

Pewakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang beralamatkan di Jl. 

Semarang – Kendal Km.12 Semarang. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah. 
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Keterangan : 

A. Kepala Perwakilan 

Adalah sebagai pimpinan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah 

B. Bagian Tata Usaha 

Bidang ini mempunyai tugas melasanakan penyusunan rencana 

dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, 

urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, 

dan pelaporan hasil pengawasan, yang meliputi beberapa sub bagian: 

- Sub Bagian Program dan Pelaporan 

- Sub Bagian Kepegawaian 

- Sub Bagian Keuangan 

- Sub Bagian Umum 

C. Bidang Instansi Pemerintah Pusat 

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 

program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan 

bantuan luar negari yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan 

penyelenggaraan akuntanbilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi 

hasil pengawasan. 

D. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 

program dan pengawasan pemerintah daerah atas permintaan daerah 
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serta pelaksanaan pengawasan penyelenggraraan akuntanbilitas dan 

evaluasi hasil pengawasan. 

E. Bidang Akuntan Negara 

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 

prtogram dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan 

Good Corporate Governance dan Laporan Akuntanbilitas Kinerja 

Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, Cabang usaha Pertamina, 

kontraktor bagi hasil, kontrak kerjasama, badan-badan lain yang 

didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik 

Daerah atas permintaan daerah serta evaluasi hasil pengawasan. 

F. Bidang Investigasi 

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 

program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi 

penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, dan badan-badan lain 

yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan 

terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan 

pemeiksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainya. 

G. Kelompok Pejabat Fungsional Auditor 

Kelompok Pejabat Fungsional Auditor mepunyai tugas 

melaksanaan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsonal masing-masng 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat 

Fungsional Auditor bermitra dengan bidang-bidang yang ada. 
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4.1.3 Visi dan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

A. Visi 

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah adalah 

MENJADIKAN KATALISATOR PEMBAHARUAN 

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI JAWA TENGAH 

MELALUI PENGAWASAN PROFESIONAL 

Pada era reformasi ini telah dicanangkan agar Pemeritah 

segera mewujudkan suatu pemerintahan yang Baik dan Good 

Governance. Pemerintahan yang baik perlu adanya Sistem 

Akuntabilitas yang baik, adanya Trasparansi dan adanya Partisipasi 

dari Stakeholder dalam membangun bangsa ini. 

Guna mencapai cita-cita bangsa tersebut, salah satu hal yang 

menjadi prioritas adanya pembaharuan di bidang Manajemen 

Pemerintahan. Melelui perbaikan Manajemen Pemerintahan 

diharapkan akan menjadi titik awal kebangkitan bangsa ini dari 

berbagai krisis yang terjadi. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai 

instansi pemerintah yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) 

dalam bidang auditing, manajemen dan akuntansi, dengan 

paradigma baru ini akan berperan sebagai katalisator dalam 

pembaharuan Manajemen Pemerintahan. ‘Katalisator’ mengandung 

makna sebagai pendorong atau pemicu terjadinya suatu proses 

pembaharuan dibidang Manajemen Pemerintahan. Hal ini 
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merupakan pengembangan peran dari fungsi BPKP yang tidak 

terbatas pada tugas menjaga keamanan kekayaan negara (wactdog), 

akan tetapi lebih jauh lagi ingin menjadi lembaga yang dapat 

memberikan konsultasi bagi perbaikan manajemen pemerintahan, 

agar dapat beroprasi secara lebih efisien, efektif dan ekonomis serta 

akuntabel. 

B. Misi  

Guna mewujudkan kondisi tersebut dalam Visi, akan 

diusahakan melalui Misi-misi yaitu: 

1. Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas pada Sektor Publik 

2. Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang 

bersih melalui Pengawasan Profesional 

Misi pertama “ Mendorong terwujudnya Akuntabilitas pada Sektor 

Publik” mengandung makna bahwa dengan peran yang sangat 

stratejik, BPKP akan mampu memenuhi aspirasi atau harapan 

bangsa dan negara untuk mewujudkan Instansi Pemerintah yang 

Akuntabel.  

Misi Kedua “Mendorong terwujudnya Penyelenggaraan 

Pemerintaan yang bersih Melelui Pengawasan Profesional” 

Mengadung makna bahwa BPKP Provinsi Jawa Tengah, selaku 

organisasi fungsional pengawasan harus meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya agar selalu dapat menghadapi perubahan 

yang terjadi sehingga selalu dapat menjalankan fungsinya selaku 
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pengawas sesuai harapan mayarakat. Melalui kualitas pengawasan, 

diharapkan dapat memberikan saran-saran perbaikan manajemen 

pada instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kinerja instansi yang bersangkutan. 

 

4.1.4 Tugas Pokok Perwakialan BPKP  Provinsi Jawa Tengah 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan Instansi Vertikal 

BPKP di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

BPKP Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2002 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan 

tanggal 30 Mei 2002, perwakialn BPKP Mempunyai tugas : 

Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta 

penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang belaku. 

Dalam melaksanakan tugasnya, perwakilan BPKP 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan rencana dan program kerja karyawan.  

b. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara. 

c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah 

atas perintah daerah. 
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d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah yang 

bersfat strategis dan atau lintas departemen/lembaga/wilayah. 

e. Pemberian asistensi penyusunan akutanbilitas kinerja instansi 

pemerintah pusat dan daerah. 

f. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. 

g. Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, 

cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerjasama, 

badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, 

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan 

badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan  yang berlaku. 

h. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada badan usaha milik negara, 

Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak 

kerjasama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan 

pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah 

pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan  yang berlaku. 

i. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, 

badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya 

terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksa terhadap hambatan 
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kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada 

instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 

j. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta 

pengendalian mutu penyeidikan. 

k. Pelaksanaan administrasi perwakilan BPKP. 

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas maka jenis-jenis pemeriksaannya 

adalah 

1. Pemeriksaan Keuangan 

Tujuannya adalah untuk memberikan pernyataan pendapat yang 

obyektif, profesional dan independensi mengenai kesesuaian laporan 

keuangan obrik dengan standar akuntansi yang berlaku. 

2. Pemeriksaan operasional  

Tujuannya adalah memeriksa sumber daya ekonomi yang 

tersedia dan membandingkan tingkat pencapaian sasaran yang 

sebenarnya dengan sasaran yang telah digariskan. 

3. Pemeriksaan Khusus 

Tujuannya adalah untuk membuktikan tentang adanya 

pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan.  

4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

Tujuannya adalah untuk membuktikan aspek-aspek keuangan 

tertentu suatu obrik, tetapi bukan keseluruhan laporan obrik yang 

disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, apakah telah 

sesuai dengan kreteria yang ditetapkan. 
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Setiap pelaksanaan pemeriksaan diakhiri dengan pelaporan hasil 

pemeriksaan. Adapun standar mengenai bentuk, isi dan rincian 

laporan terdapat dalam pedoman pelaporan. 

 

4.1.5 Perencanaan dan Program Audit 

Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Audit 

Operasional terhadap Instansi Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Tim 

Fungsional Auditor yang terdapat pada Bidang Instansi Pemerintah 

Pusat. 

Sebelum pelaksanaan audit operasional terhadap Instansi 

Pemerintah, dimulai Pengandali Mutu membuat perencanaan kegiatan 

pengawasan yang disusun menjadi program pengawasan yang kemudian 

mengkomunikasikan program pengawasan tersebut dengan Pengendali 

Teknis (PT) dan Ketua Tim (KT).  

Perencanaan kegiatan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk 

merencanakan kegiatan yang memadai untuk mengumpulkan informasi 

dan bukti-bukti atas sasaran audit selama pelaksanaan tiap-tiap tahap 

fungsi audit operasional terhadap instasnsi pemerintah (persiapan 

pemeriksaan, pengujian pengendalian manajemen sampai dengan 

pemeriksaan lanjutan) dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan pemeriksaan Dalam penyususunan perencanaan audit 
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operasional ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh BPKP 

demi kelancaran pelaksanaan audit operasional : 

1. Perencanaan waktu dan tugas audit 

Perencanaan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

pembagian tugas untuk pelaksanaan audit. Lama waktu dan dan 

banyaknya jumlah anggota tim fungsional auditor BPKP 

tergantung pada volume kegiatan audit operasional yang 

tercantum dalam program audit operasional terhadap instansi 

pemerintah. Semakin besar  volume kegiatan yang tercantum 

dalam program audit maka semakin lama waktu dan banyak 

jumlah anggota tim yang direncanakan, dan sebaliknya. 

2. Pertimbangan perencanaan lainnya 

Dalam perencanaan ini auditor perlu merencanakan 

informasi yang banyak yang harus diperoleh auditor mengenai 

organisasi tersebut, staf dan operasinya sebelum auditor 

melakukan audit.  

3. Perencanaan pelaporan 

Dalam perencanaan ini auditor merencanakan apa yang 

harus dilaporkan. Dalam perencanaan pelaporan, auditor harus 

membuat outline laporan akhir dengan detail yang cukup agar 

dapat diketahui apa yang harus dilaporkan. Perencanaan akan baru 

dimulai setelah suatu tugas audit memperoleh otorisasi dari atasan 

yang berwenang. 
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Untuk mendukung hal-hal yang ada dalam perencanaan maka 

harus menyusun program audit. untuk setiap tahap audit harus disiapkan 

program audit secara tertulis yang meliputi : 

1. Program audit untuk tahap persiapan audit. 

Program audit pada tahap ini mencakup pembicaraan 

pendahuluan dan pengumpulan informasi umum tentang obyek yang 

diperiksa, cara pelaksanaan prosedur dan sistem yang digunakan 

dalam operasional. 

2. Program audit untuk tahap Pengujian Pengendalian Manajemen. 

Program audit pada tahap ini berisikan langkah-langkah 

audit yang dimaksudkan untuk menemukan bagian-bagian yang 

mengandung kelemahan-kelemahan yang memerlukan pemeriksaan 

lebih lanjut. 

3. Program audit untuk tahap Pemeriksaan Lanjutan 

Program audit pada tahap ini memuat langkah-langkah audit 

terperinci dan terarah, untuk mendapatkan bukti yang cukup 

material, relevan guna mendukung temuan-temuan yang menjadi 

dasar rekomendasi perbaikan. 

Adapun susunan dan isi program audit operasional yang dibuat 

oleh tim fungsional auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

mengandung empat bagian pokok : 
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1. Pendahuluan  

-  Memuat informasi latar belakang mengenai kegiatan atau program 

yang diaudit yang berguna bagi auditor untuk dapat memahami 

dan melaksanakan program kerja auditnya. 

-  Komentar mengenai kegiatan atau program yang sedang diaudit 

dari berbagai pihak. 

2. Pernyataan tujuan audit 

Pernyataan ini dimaksudkan untuk memaparkan : 

-  Tujuan-tujuan audit mengingat permasalahan yang menentukan 

arah audit dan tiap perbaikan yang diharapkan dapat tercapai 

sebagai hasil audit 

-  Cara pendekatan audit yang dipilih. 

-  Pola laporan yang dikehendaki. 

-  Hal-hal penting lainnya yang menyangkut manajemen dan tahap 

audit yang perlu diperhatikan. 

3. Instruksi-instruksi khusus 

Bagian ini memuat instruksi-instruksi khusus kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang perlu mendapat 

perhatian khusus dari auditor, seperti masalah koordinasi audit, 

penyampaian laporan dan sebagainya. 

4. Langkah-langkah kerja 

Bagian ini memuat pengarahan pengarahan khusus dalam 

pelaksanaan tugas audit operasional, meliputi : 
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- Langkah-langkah pada tahap Persiapan Audit 

- Langkah-langkah pada tahap Pengujian Pengendalian Manajemen 

- Langkah-langkah pada tahap Pemeriksaan Lanjutan. 

- Langkah-langkah penyusunan konsep Laporan Hasil Audit. 

 

4.1.6 Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Instansi 

Pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

A. Persiapan Audit 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Audit Operasional untuk 

tahap Persiapan Audit adalah: 

1. Pengawas bersama-sama tim fungsional auditor mengadakan 

pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan obyek audit mengenai 

tanggung jawab auditor, sasaran audit secara umum dan metode 

pelaksanaan audit. 

2. Tim melaksanakan langkah-langkah kerja yang tersebut dalam 

program audit (survai pendahulan) guna mengumpulkan informasi 

umum tentang obyek audit, cara pelaksanaan prosedur dan sistem 

yang digunakan untuk kegiatan operasional obyek audit. 

3. Atas dasar informasi yang diperoleh, kemudian tim harus 

melakukan tes pendahuluan untuk mengidentifikasi aktifitas yang 

memerlukan perhatian lebih lanjut. Informasi yang diperoreh dari 

hasil tes pendahuluan kemudian dituangkan dalam kertas kerja 

audit. Atas dasar kertas kerja audit kemudian tim menetapkan 
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langkah kerja spesifik (program audit) untuk tahap Pengujian 

Pengendalian Manajemen. 

4. Pengawas audit melakukan review atas hasil tes pendahuluan 

terhadap informasi yang diperoleh dan kemudian melakukan 

pembicaraan dengan pimpinan obyek audit mengenai hasil temuan 

guna memperoleh komentar atau tanggapan. 

Informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tahap ini adalah 

1. Informasi tentang latar belakang umum obyek audit dan program 

atau kegiatan yang dikelolanya 

Kebutuhan utama dalam audit adalah mendapatkan 

informasi umum tentang pekerjaan untuk semua aspek penting 

dari obyek audit, program atau kegiatan yang diperiksa. Auditor 

perlu mendapatkan pengetahuan tentang cara-cara melaksanakan 

program atau kegiatan yang dikelola obyek audit, 

pengorganisasiannya, penetapan staf-stafnya, metode operasiny, 

alokasi pembiayaannya, seta jumlah uang yang dibelanjakan. 

2. Tingkat kewenangan dan tanggung jawab obyek audit 

Informasi ini diperlukan agar auditor dapat menilai apakah 

obyek audit gagal mengikuti ketentuan atau pembatasan-

pembatasan yang ditentukan oleh peraturan, atau sebaliknya. 

Informasi ini dapat diperoleh dari hukum, sejarah perundang-

undangan. 
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3. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau 

peraturan-peraturan yang berlaku dan oleh obyek audit. 

Informasi ini memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai 

manajemen, dan kreteria yang digunakan untuk mengukur 

kemajuan pekerjaan yang dicapai. 

4. Pengamatan atau observasi awal atas tingkat pencapaian tujuan 

yang diinginkan. 

Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu 

kondisi yang menunjukan bahwa tujuan tidak sepenuhnya tercapai, 

atau tidak jelas apa tujuan sebnarnya, atau hasil apa yang telah di 

capai. Informasi ini dapat diperoleh dengan cara mencari 

kelemahan pengendalian manajemen, yang dapat menuntun 

auditor pada kegiatan yang tidak efisien dan menghambat 

pencapaian program. 

Cara memperoleh informasi dalam tahap Persiapan audit : 

1. Pembicaraan dengan Pimpinan obyek pemeriksaan  

Auditor harus memberikan penjelasan kepada pemimpin 

obrik mengenai tanggung jawab audit, sasaran audit secara umum 

dan metode pelaksanaan audit. 

2. Wawancara dengan pihak lainnya 

Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak lain 

yang secara langsung dipengaruhi oleh program dari obyek audit. 

3. Pemeriksaan fisik 
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Melakukan pengamatan setempat yang berkaitan dengan 

keekonomisan dan efesiensi pada obyek audit. 

4. Mereview laporan hasil audit sebelumnya 

Melakukan review terhadap hasil pemeriksaan intern dan 

memakai informasi yang telah dibebankan oleh pihak lain apabila 

sebelumya obyek audit diaudit oleh pihak lain. 

5. Pengujian transaksi 

Menelusuri beberapa pekerjaan mulai dari awal sampai akhir 

agar memperoleh pengertian praktis mengenai pelaksanaan 

kegiatan, efesiensi dan hasilnya. 

6. Mereview laporan manajemen 

Menganalisis informasi yang tersedia bagi manajemen 

seperti anggaran, laporan operasi, laporan biaya masing-masing 

bagian. Informasi ini dapat memberikan pengertian tentang sejauh 

mana tujuan kegiatan obyek audit telah tercapai. 

7. Data flow diagram dan sistem flow card 

Informasi ini berguna untuk memudahkan dalam meringkas 

informasi yang diperoleh dalam suatu survai.  

8. Bagan arus 

Memungkinkan auditor untuk menggambarkan dan 

memahami dengan mudah proses pekerjaan, dengan menyajikan 

dalam satu sajian grafik tentang arus kegiatan dan struktur 

pengendalian manajemen. 
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B. Pengujian Pengendalian Manajemen 

Pada dasarnya kegiatan tim fungsional auditor Kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada tahap ini adalah 

menentukan tingkat resiko penyalahgunaan sumberdaya dan 

melakukan penilaian terhadap penilaian pengendalian manajemen. 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap 

Pengujian Pengendalaian Manajemen adalah sebagai berikut : 

Pertama tim auditor menentukan tingkat penting sesuatu 

yang ingin diniali yang merujuk pada item-item, kejadian-kejadian, 

informasi hal-hal atau masalah-masalah. Kemudian menentukan 

tingkat kepekaan sesuatu yang merujuk pada persepsi yang mungkin 

timbul dan reaksi emosional oleh pihak-pihak lain terhadap kondisi 

setiap kasus. 

Setelah menentukan tingkat penting dan pekanya, kemudian 

auditor menilai tingkat resiko yang merujuk pada kecenderungan 

untuk menyalahgunakan sumber daya, kegagalan mencapai sasaran 

program, dan ketidak taatan terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan tingkat 

resiko, sebelumnya tim audior menyiapkan pertanyaan-pertanyaan 

yang melekat pada pokok yang diperiksa. Dalam pelaksanaannya 

tim auditor harus memperhatikan beberapa hal antara lain : 

1. Memperhatikan setiap lampu merah yang dilihat dalam 

informasi mengenai instansi pemerintah yang diaudit. 
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2. Memperhatikan dukungan dari manajemen apakah manajemen 

meyakini pentingnya pengendalian-pengendalian manajemen 

dan sudah membuat suatu komitmen untuk 

mengimplementasikannya. 

3. Memperhatikan tingkat kecukupan para pimpinan dan karyawan 

dari instsnsi yang diaudit. 

Setelah mempertimbangkan unsur-unsur diatas kemudian tim 

menilai apakah tingkat resiko keseluruhan tinggi, sedang ataukah 

rendah. 

Setelah menilai tingkat resiko, tim audit menilai efektivitas 

sistem pengendalain obyek audit. Tim mengidentifikasi dan 

memahami pengendalian-pengendalian manajemen yang relevan 

yang meliputi sasaran-sasaran pengendalian, prosedur-prosedur 

pengendalian, sistem akuntansi, dan sistem pemantauan. Selanjutnya 

tim menetapkan apa yang diketahui tenang efektivitas pengendalian 

dengan mempertimbangkan informasi yang dikembangkan selama 

penilaian tingkat resiko dan memikirkan apa yang paling mungkin 

menimbulkan kesalahan. Kemudian memeriksa pengendalian 

manajemen apakah pengendalian manajemen tersebut logis, cukup 

lengkap dan mungkin menghalangi/mendeteksi penyalahgunaan 

yang mungkin terjadi. Disamping itu tim juga harus menetapkan 

apakah pengendalian manajemen tersebut layak digunakan dan 

apakah transaksi-transaksi didokumentasikan dengan layak juga. 
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Selanjutnya ketua tim menyusun laporan pengujian pengendalian 

manajemen dan mendiskusikan hasil termasuk tindakan-tindakan 

perbaikan apa yang diperlukan. 

Demi kelancaran pelaksanaan audit tim funsional auditor 

harus memperhatikan unsur-unsur pengendalian manajemen dalam 

pengujian pengendalian manajemen : 

1. Organisasi 

Dalam melakukan pengujian unsur pengendalian manajemen 

berupa struktur organisasi yang perlu diperhatikan adalah 

a. Apakah struktur organisasi telah sesuai dengan kegiatan yang 

harus dilaksanakan dan apakah persyaratan tenaga sesuai 

dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditentukan. 

b. Apakah ada pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga 

tidak seorang pun diperkenankan melaksanakan suatu kegiatan 

tanpa capur tangan orang lain. 

c. Apakah dalam pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab 

dihindarkan terjadinya tumpang tindih, duplikasi dan 

pertentangan.  

2. Kebijaksanaan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian 

pengendalian terhadap kebijaksanaan-kebijaksanan instansi  antara 

lain: 
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a. Apakah kebijaksanaan dinyatakan dengan jelas dalam 

bentuk tertulis dan sistematis serta di komunikasikan 

keseluruh fungsionaris dan pegawai dengan sistematis dan 

tepat waktu. 

b. Kebijaksanaan dibuat untuk melaksanakan kegiatan yang 

telah digariskan secara efektif. 

c. Ditetapkan kebijaksanaan khusus bagi setiap unsur 

pengendalian manajemen lain yang relevan. 

3. Perencanaan 

Dalam pengujian terhadap perencanaan manajemen  berupa 

perencanaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikutt : 

a. Apakah untuk setiap kegiatan dibuat rencana terlebih dahulu. 

b. Apakah dalam pembuatan rencana telah dipilih alternatif yang 

saling menguntungkan bagi organisasi dan telah diperhatikan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

c. Apakah ada penelaahan oleh atasan langsung mengenai 

rencana kerja yang diajukan kepadanya. 

4. Prosedur-Prosedur 

Langkah-langkah yang harus diterapkan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan teknis maupun administratif untuk menjamin 

terselenggaranya kebijaksanaan yang telah ditentukan. 

 5. Pencatatan /Akuntansi 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian terhadap 

pencatatan/akuntansi adalah: 

a. Apakah setiap kegiatan telah dicatat dengan teliti, tepat waktu, 

dan dapat diandalkan. 

b. Apakah pencatatan yang ada telah menjamin pengendalian 

yang cukup atas aset, kewajiban, serta penggunaan atas 

sumber daya dan dana obrik. 

6. Pelaporan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian terhadap 

pelaporan adalah: 

a. Apakah pelaporan yang dibuat dapat memberikan informasi 

mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat yang bertanggung 

jawab untuk kepentingan tindakan-tindakan manajemen. 

b. Apakah ada keharusan bagi pegawai untuk melaporkan secara 

tertulis setiap hasil kerjanya. 

c. Apakah laporan yang disusun berdasarkan data dan informasi 

yang benar dan tepat waktu. 

7. Personalia 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian terhadap 

personalia  adalah  

a. Apakah tugas dan tanggung jawab telah diberikan kepada 

pegawai yang mampu melaksanakan dengan baik. 
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b. Apakah ada supervisi dan sistem pengawasan yang memadai 

terhadap pegawai. 

c. Apakah dilakukan pembinaan dan ada program diklat pegawai 

secara kesinambungan. 

8. Pemeriksaan Intern 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian terhadap 

Pemeriksaan Intern  adalah  

a Apakah aparat pemeriksa intern dan telah ditempatkan pada 

kedudukan yang tepat dalam organisasi. 

b. Apakah ruang lingkup kegiatan pemeriksaannya ditetapkan 

dengan jelas. 

c. Apakah pekerjaan pemeriksaannya ditentukan pada perbaikan 

organisasi dan apakan ada prosedur yang mengatur tindak 

lanjut atas hasil pemeriksaannya. 

C. Pemeriksaan Lanjutan 

Pada tahap pemeriksaan lanjuatan ada beberapa langkah 

yang harus dialakuakan tim auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah. 

Tim mengumpulkan tambahan data atau informasi mengenai 

latar belakang obyek pemeriksaan yang diperlukan untuk 

melengkapi data yang telah diperoleh dalam tahap persiapan audit 

maupun pada pengujian dan kaji ulang pengendalian manajemen 

agar memperoleh data yang lengkap dalam menganalisis aktivitas 
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yang diperiksa, sehingga kesimpulan yang diambil akan berdasarkan 

pada seluruh data yang tersedia atau aktivitas yang diperiksa. 

Selanjutnya tim mencari bukti-bukti yang kompeten, 

material dan relevan. Bukti ini merupakan pendalam atas bukti yang 

diperoleh selama tahap pemeriksaan sebelumnya. Atas dasar bukti 

yang dikumpulkan tersebut kemudian tim merumuskan bukti yang 

relevan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang terdiri dari kreteria, 

penyebab dan akibat. 

Selanjutnya atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh 

dari mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidak 

sesuaian dari kondisi dan kreteria yang cukup penting dan material. 

Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. 

Apabila tim audit menjumpai kelemahan atau kekurangan 

yang penting dalam pelaksanaan kegiatan/program yang diperiksa, 

maka pemeriksa harus menyusun rencana pengembangan semua 

aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan tepat dan 

segera. Pengembangan temuan ini merupakan proses yang paling 

penting dalam pelaksanaan audit operasional terhadap instansi 

pemerintah. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan temuan 

adalah sebagi berikut: 

1. Tim mengenali secara khusus apa yang kurang dalam hubungan 

dengan kriteria atau tolak ukur dan auditor harus menyakini 

kelayakan kriteria tolak ukur yang dipergunakan. Auditor 
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membandingkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang 

seharusnya terjadi atau membandingkan kondisi dengan kriteria. 

2. Selanjutnya tim mengenali batas wewenag dan tanggung jawab 

pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diperiksa.  

3. Kemudian tim harus menyelidiki sebab terjadinya keadaan yang 

merugikan, mengapa hal tersebut terus berlangsung dan bila 

diadakan prosedur intern untuk menghindari keadaan yang 

merugikan tersebut, apakah kerugian itu disebabkan prosedur 

intern diterapkan tidak sepatutnya atau karena tidak efektif. 

4. Disamping itu tim tim juga harus menentukan apakah kelemahan 

itu merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas. Bila 

auditor yakin bahwa kondisi itu tersebar luas atau besar 

kemungkinannya akan berulang kembali, maka auditor harus 

merekomendasikann perbaikan kesalahan tersebut secepat 

mungkin. 

5. Selanjutnya auditor juga harus mempertimbangkan dengan 

sepenuhnya akibat atau arti pentingnya kelemahan dengan 

mengikuti atau menelusuri cara manajemen melaksanakan 

kegiatannya. 

6. Kenali dan cari pemecahan persoalan hukum kemudian 

dilakukan perbaikan secara sah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku,. 
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7. Usahakan mendapat komentar pejabat atau pihak yang secara 

langsung berkepentingan yang munkin akan mengalami akibat 

negatif oleh pelaporan temuan tersebut. Apabila komentar 

pendahuluan sudah diterimam, kemudian diadakan perubahan 

penting dalam temuan atau rekomendasi, maka kepada pejabat 

atau pihak yang terkena harus diberi kesempatan lagi untuk 

memberikan komentarnya sebelum laporan diterbitkan. 

8. Selanjutnya temuan dan rekomendasi yang telah disetujui oleh 

instansi pemerintah yang diaudit agar dimintakan kesanggupan 

melakukan tindak lanjut perbaikan. Komitmen tersebut 

berbentuk keterangan tertulis yang antara lain menetapkan kapan 

tindaka lanjut atau rekomendasi akan dilaksanakan. Atas dasar 

komitmen tersebut monitoring pelaksanaan setiap rekomendasi 

akan lebih efesien. 

Syarat-syarat temuan yang dapat diteruskan  

− Cukup berarti untuk diteruskan kepihak-pihak lain. 

− Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang relevan dan 

kompeten. 

− Dikembangkan secara obyektif. 

− Berdasarkan pada kegiatan yang memadai guna mendukung 

setiap kesimpulan yang diambil. 

− Kesimpulannya harus logis dan jelas. 
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Atas dasar hasil dari pelaksanan beberapa tahap dalam audit 

operasional terhadap instansi pemerintah yang telah dilakukan oleh 

tim auditor funsional Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah tersebut menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP 

ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Audit 

Operasional terhadap Instansi Pemerintah. Adapun Kertas Kerja 

Pemeriksaan yang digunakan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 

1. Program Kerja Pemeriksaan Umum 

2. Program Kerja Persiapan Pemeriksaan 

3. Ikhtisar hasil Persiapan Pemeriksaan 

4. Program Kerja Pengujian Pengendalian Manajemen 

5. Program Kerja Pemeriksaan Lanjutan  

6. Daftar temuan dan rekomendasi  

7. Kertas kerja Pemeriksaan Individual 

D. Pelaporan Hasil Audit 

  Atas dasar Kertas Kerja Pemeriksaan, ketua bersama 

dengan tim menyusun Laporan Hasil Audit. Laporan Hasil Audit 

terdiri atas Kertas Kerja Pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan 

atas kelemahan pengendalian dari Isntansi Pemerintah yang diaudit. 

Dalam penyusunan laporan hasil audit operasional  terhadap instansi 

pemerintah tim auditor fungsional BPKP mengacu pada Standar 
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Peleporan Pemeriksaan APFP. Adapun isi dari Standar Pelaporan 

Pemeriksaan Tersebut adalah sebagai berikut : 

Pertama : Laporan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan 

disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Kedua : Laporan pemeriksaan harus dibuat segera sesudah selesai 

pekerjaan pemeriksaan dan di sampaikan kepada pejabat yang 

berkepentingan tepat pada waktunya 

Ketiga   : Tiap laporan pemeriksaan harus memuat tujuan ruang 

lingkup dan sasaran pemeriksaan, disusun dengan baik, menyajikan 

informasi yang layak, serta pernyataan bahwa pemeriksaan telah 

dilaksanakan sesuai dengan Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan 

Fungsional Pemerintahan. 

Keempat :  Setiap laporan hasil pemeriksaan oprasional harus : 

 Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif 

serta rekomendasi yang konstruktif  

 Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan 

dari pada kritik 

 Mengungkap hal-hal yang masih merupakan masalah yang 

belum dapat diseslesaikan sampai berakirnya pemeriksaan. 

 Megemukakan penjelasan pejabat obyek yang diperiksa 

mengenai hasil pemeriksaan. 
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 Menyatakan informasi penting yang tidak dimuat dalam 

laporan pemeriksaan. 

Kelima : Setiap laoran pemeriksaan yang menyatakan pendapat 

kewajaran laporan keuangan. 

  Dalam Pelaporan Hasil Audit ada beberapa langkah yang 

harus dilaksanakan. Langkah tersebut meliputi :  

1. Konsep Laporan Hasil Audit harus di susun oleh ketua tim 

berdasarkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh 

pemeriksa. 

2. Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada 

Pengendali Teknis, selanjutnya Pengendali Teknis menyerahkan 

kepada Pengendali Mutu atau Kepada Kepala Bidang. 

3. Setelah direview kemudian Konsep Laporan Hasil Audit 

diserahkan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

Tengah untuk disetujui dan di gandakan. 

4. Konsep Laporan Hasil Audit yang sudah digandakan dan 

ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP kemudian 

diserahkan kepada Instansi Pemerintah yang di audit dan yang 

lainnya dikirim ke BPKP Pusat. 

E. Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit 

Dalam tahap Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil 

Audit auditor melakukan penilaian yang sistematis atas tindakan 

yang telah diambil oleh manajemen Instansi Pemerintah yang 
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diaudit atas rekomendasi temuan hasil audit. Penilaian ditekankan 

apakah telah atau belum diambil tindak lanjut yang memadai dan 

cukup meyakinkan bahwa rekomendasi akan tercapai. Tim audit 

harus menilai apakan tindak lanjut temuan hasil audit telah 

dilaksanakan dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada 

pimpinan instansi atau pejabat yang kompeten. 

Sebelum melaksanakan pemeriksaan tindak lanjut, terlebih 

dahulu auditor menyusun perencanaan. Adapun langka-langkah 

dalam penyusunan perencanaan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap 

Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Tim melakukan kaji ulang terhadap Laporan Hasil Audit 

termasuk rencana tindak lanjut temuan, surat yang berkaitan 

dengan proses tindak lanjut atau informasi lainnya dari pihak 

instansi pemerintah yang diaudit. Disamping itu tim juga 

memperhatikan pula rekomendasi yang seharusnya sudah 

ditindak lanjuti pada periode sebelumya. 

2.  Selanjutnya tim harus memperhatikan manajer atau pejabat 

yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut dan 

menentukan berkas-berkas apa saja yang diperlukan untuk 

menilai pelaksanaan tindak lanjut tiap-tiap rekomendasi. 

3. Tim melakukan pembicaraan pada tingkat pusat sebelum 

melakukan kunjungan kelokasi guna mendapatkan informasi 



 58

yang mutakhir terutama yang berkaitan dengan temuan yang 

tindak lanjutnya melibatkan pemerintah. 

4. Tim menyusun rencana pamariksaan secara detail atau rinci 

sertiap rekomendasi yang mencakup : 

a. Apakah pemeriksaan dilakukan ditempat atau dilapangan. 

b. Apakah pengujian secara rinci atau tidak. 

c. Apakah perlu dilakukan wawancara dan siapa saja yang akan 

diwawancarai. 

d. Jenis bukti apa saja yang perlu diuji. 

5. Selanjutnya tim meminta persetujuan dari Pengendali Mutu  

pemeriksaan atas rencana pemeriksaan tindak lanjut. 

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan 

tindak lanjut hasil audit adalah sebagai berikut : 

1. tim auditor harus memantau dan mengevaluasi perkembangan 

pelaksanaan tindak lanjut oleh Instansi Pemerintah yang diaudit 

atas rekomendasi yang telah disetujui. 

2. Ketua tim menegaskan kembali dengan surat penegasan kedua 

mengenai rekomendasi tindak lanjut hasil audit yang telah lama 

tidak mendapat penyelesaian tindak lanjutnya, yaitu seteleh 2 

bulah sejak Laporan Hasil Audit diterbitkan kepada pejabat di 

Instansi Pemerintah yang diaudit. 
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3. Apabila setelah 30 hari diterbitkan surat penegasan kedua belum 

ada tanggapan dari pejabat yang bersangkutan perlu diterbitkan 

surat penegasan yang ketiga. 

4. Tembusan surat penegasan ketiga tersebut disampaikan juga 

kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang 

bertindak sebagai Koordinator pemeriksaan. 

5. Setelah menerima tembusan penegasan yang ketiga kemudian 

BPKP  menberitahukan kepada Pemerintah (sebagai pimpinan 

Instansi tersebut) mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi 

BPKP oleh para pejabat instansi yang bersangkutan. 

6. Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti tersebut harus 

segera dibahas dalam rapat berkala Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah. Untuk temuan yang telah ditindak lanjuti harus 

segera dicatat tindak lanjutnya. 

 
4.1.7 Peran Auditor Dalam Pelaksanaan Audit Operasional pada Kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Walaupun prosedur yang dilaksanakan baik, tetapi tidak 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas akan 

mempengaruhi hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan. Begitu juga 

dalam prosedur pelaksanaan audit operasional yang dilakukan oleh 

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sudah baik tetapi jika 

tidak didukung oleh auditor yang kompeten maka  laporan yang 

dihasilkanpun kurang berkualitas. 
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Audit operaasional terhadap instansi pemerintah pada Kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh auditor yang 

berada pada Bidang Instansi Pemerintah Pusat. Dalam jabatan 

fungsional auditor untuk pelaksanaan Audit operasional terdapat tim 

mandiri yang masing-masing memiliki peran tersendiri, yang terdiri 

dari: 

1. Pengendali Mutu bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan 

pengawasan/pemeriksaan. 

2. Pengendali Teknis bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan 

kegiatan. 

3. Ketua Tim bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan 

pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya. 

4. Anggota Tim bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari 

pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan 

kepadanya.  

Hal di atas menunjukkan bahwa Pelaksanaan Audit Operasioanal 

dilakukan oleh auditor yang kompeten yang benar-benar memahami dan 

bertanggunng jawab atas tugasnya. 

 

4.1.8 Penggunaan Formulir Kendali Mutu dalam Pelaksanaan Audit 

Operasional Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tujuan utamanya adalah 

mencapai suatu hasil yang maksimal. Untuk mencapai suatu hasil yang 
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maksimal maka dibutuhkan suatu cara atau instrumen dan pelaksanaan 

yang bisa diandalkan agar kegiatan berjalan dengan baik. Disamping itu 

juga dibutuhkan suatu pengendalian mutu agar hasil yang diarapkan bisa 

tercapai. Pengendalian mutu merupakan salah satu faktor yang 

menentukan dalam pelaksannaan audit operasional. Dengan adanya 

pengendalian mutu nantinya diharapkan akan menjaga kualitas laporan 

audit.  Dari formulir kendali mutu yang ada, kantor Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah hanya menggunakan beberapa formulir kendali 

mutu saja. Dalam pelaksanaan Audit Operasional terhadap Instansi 

Pemerintah, formulir kendali mutu yang digunakan adalah : 

1. Formulir KM_1 (Rencana Pemeriksaan) 

Formulir ini digunakan untuk mencatat nama para pegawai 

pemeriksa unit organisasi BPKP yang akan ditugaskan untuk 

melakukan pemeriksaan dalam satu tahun anggaran tertentu dari 

obyek audit. Penyusunan formulir KM_1 ini menjadi tanggung 

jawab Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.  

2. Formulir KM_2 (Rencana Pemeriksaan) 

Formulir ini digunakan untuk mencatat semua obyek 

pemeriksaan (audit) yang direncanakan akan diperiksa dalam satu 

tahun anggaran tertentu. Penyusunan formulir KM_1 ini menjadi 

tanggung jawab Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 

3. Formulir KM_3A (Anggaran Waktu Audit Operasional) 
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Formulir ini digunakan untuk mencatat anggaran waktu 

pemeriksaan dari setiap tahap kegiatan audit operasional yang 

diperlukan dalam rangka seorang auditor dapat menyusun 

kesimpulan dan rekomendasi perbaikan serta menerbitkan 

laporannya. Formulir KM_3A di isi oleh Ketua Tim Pemeriksaan 

dan disetujui oleh Pengawas Pemeriksaan.   

4. Formulir KM_4 (Kartu Penugasan) 

Formulir KM_4 digunakan sebagai dasar pelaksanaan audit. 

Formulir ini berisi tujuan audit, obyek audit, tim audit dan rencana 

anggaran waktu pelaksanaan audit. Formulir ini di isi oleh Ketua 

Tim Pemeriksaan dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala 

Perwakilan BPKP. 

5. Formulir KM_5 (Laporan-Mingguan) 

Formulir KM_5 ini digunakan untuk mencatat rencana 

kegiatan harian setiap Anggota Tim dan Ketua Tim Pemeriksaan 

serta realisasinya. Formulir KM_5 dibuat dengan tujuan sebagai alat 

kendali bagi Pengawas Pemeriksaan terhadap Ketua Tim 

Pemeriksaan dan Ketua Tim Pemeriksaan terhadap para anggotanya. 

Formulir ini disusun oleh ketua tim dan anggota tim. 

6. Formulir KM_6A (Daftar Analisis Tugas-tugas Mingguan) 

Formulir KM_6 digunakan untuk mencatat realisasi 

penggunaan hari pemeriksa setiap minggu per kelompok kegiatan. 

Formulir ini merupakan alat kendali untuk menganalisis penggunaan 
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hari pemeriksa produktif dalam melaksanakan tugas-tugas mingguan 

setiap obyek audit. Daftar kendali mutu ini disiapkan oleh Ketua 

Tim Pemeriksaan dan direview oleh pengawas pemeriksaan. 

7. Formulir KM_7 (Daftar Rincian Pemakaian Hari Kerja) 

Formulir KM_7 digunakan sebagai alat kendali pemakaian 

hari kerja yang produktif dari Ketua Tim dan Anggota Tim 

Pemeriksaan. Formulir ini diisi oleh kepala Bidang Instansi 

Pemerintah dan selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 

8. Formulir KM_8 (Laporan Supervisi Pelaksanaan Audit) 

Formulir KM_8 digunakan untuk mencatat hasil supervisi 

terhadap pelaksanaan penugasan pemeriksaan (audit). Formulir ini 

harus dibuat oleh Pengawas Pemeriksaan saat melakukan evaluasi 

terhadap pekerjaan Tim Pemeriksaan atau saat melakukan 

kunjungan ke obyek audit.  

9. Formulir KM_9 (Program Pemeriksaan) 

Formulir KM_9 digunakan untuk mencatat program audit 

yang akan dilaksanakan. Formulir kendali mutu ini disiapkan oleh 

Ketua Tim Pemeriksaan dan direview serta disetujui oleh Pengawas 

Pemeriksaan. 

10. Formulir KM_10 (Daftar Pengujian Akhir) 

Formulir KM_10 ini digunakan untuk mencatat hasil review 

final yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemeriksaan, Pengawas 
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Pemeriksaan dan Penanggung jawab Pemeriksaan. KM_10 dibuat 

dengan tujuan sebagai alat pengendali dalam rangka general review 

atas perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian audit 

untuk setiap penugasan. 

11. Formulir KM_11 (Pengendalian RMP dan RPL)   

Formulir KM_11 ini digunakan dan dibuat oleh Kepala 

Perwakilan BPKP untuk mengendalikan ketaatan kepada RMP dan 

RPL sebagaimana tercantum dalam PKPT.  

12. Formulir KM_12 (Laporan Rencana dan Realisasi Mingguan) 

Formulir KM_12 digunakan Ketua Tim dan Pengawas 

Pemeriksaan untuk melaporkan secara berkala kepada Kepala 

Bidang, pada minggu yang mana dari suatu bulan suatu penugasan 

pemeriksaan yang ditetapkan dalam PKPT maupun yang ditetapkan 

oleh pimpinan akan mulai dilaksanakan, dan untuk melaporkan pula 

secara berkala pada minggu yang mana dari suatu bulan realisasi 

mulainya penugasan pemeriksaan tersebut. Formulir ini juga 

digunakan oleh pengawas pemeriksaan dan kepala bidang untuk 

melaporkan secara berkala kepada Kepala Perwakilan BPKP 

mengenai realisasi penerbitan LHP.   
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi 

Pemerintah Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 

Prosedur Pelaksanaan Audit Operasinal Terhadap Instansi 

Pemerintah Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dapat 

digambarkan pada bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganbar 2. Bagan Prosedur Pelaksanaan Audit Operasonal Terhadap Instansi 

Pemerintah Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. 

Persiapan Audit 

Pengujian Pengndalian 
Manajemen 

Pemeriksaan Lanjutan 

Pelaporan Hasil Audit 

Pemeriksaan Tindak Lanjut 
Hasil Temuan 

Perencanaan dan 
Program Audit 
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Sebelum pelaksaan audit operasional terhadap Instansi 

Pemerintah dimulai pengandali mutu membuat perencanaan kegiatan 

pengawasan yang disusun menjadi program pengawasan yang kemudian 

mengkomunikasikan program pengawasan tersebut dengan Pengendali 

Teknis (PT) dan Ketua Tim (KT).  Audit operasioanal terhadap instansi 

pemerintah yang dilakukan olek Kantor Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah meliputi lima tahap. Tahap yang pertama adalah Persiapan 

Audit. Pada tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum  

tentang instansi yang diaudit. Dari inforasi yang diperoleh tersebut 

kemudian dilakukan tes pendahuluan guna mengidentifikasi aktivitas 

yang memerlukan perhatian lebih lanjut. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah Pengujian 

Pengendalian Manajemen. Tahap ini dimaksudkan untuk menentukan 

tingkat resiko penyalahgunaan sumber daya dan melakukan penilaian 

pengendalian manajemen, sehingga akan mengetahui apakah 

pengendalian manajemen yang digunakan sudah efektif dan apakah 

sumber daya yang tersedia digunakan secara ekonomis dan efisien. 

Ruang lingkup kreteria efektif adalah Pencapaian tujuan peda program 

dan kegiatan yang sudah ditetapkan, pemanfaatan hasil program dan 

kegiatan, dan pengaruh kegiatan terhadap lingkungan interen maupun 

eksteren. Untuk kreteria  ekonomis ruang linkupnya adalah penggunaan 

dana yang sama besar untuk memperoleh hasil yang lebih besar, 

pencapaian hasil yang sama dari penggunaan dana yang lebih kecil, dan 
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pencapaian alternatif kegiatan untuk untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan dengan dana yang lebih rendah. Sedangkan kreteria efisien 

ruang lingkupnya adalah penggunaan sumber daya yang tersedia dalam 

rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, penekanan biaya 

sampai tingkat minimum yang dapat dilaksanakan dan mengadakan 

perbandingan antara biaya dan hasil. 

Tahap ketiga yang dilaksanakan adalah Pemeriksaan Lanjutan. 

Pada tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan data untuk 

melengkapi informasi yang diperoleh dari tahap sebelumnya. Tambahan 

data ini berupa bukti-bukti yang kompeten, relevan dan material yang 

nantinya dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan 

yang penting dalam pelaksanaan program dari instansi pemerintah yang 

diaudit. Selanjutnya diadakan pengembangan temuan atas hasil 

pemeriksaan sebelumnya. Pengembangan temuan dalam tahap ini 

merupakan proses yang paling penting dalam pelaksanaan audit 

operasional. Yang dilaksanakan dalam pengembangan temuan adalah 

melakukan perbandingan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa 

yang terjadi  dengan apa yang sebenarnya terjadi. Atas dasar 

pengembangan hasil dari pengembangan termuan tersebut kemudian 

dibuat rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan atas kelemahan-

kelemahan yang ada.  

Tahap selanjutnya adalah Pelaporan Hasil Audit. Pada tahap ini 

tim melaporkan atas hasil dari pemeriksaanya. Laporan audit disusun 
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berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah dibuat oleh Auditor. 

Di samping itu Laporan Hasil Audit  berisi daftar rekomendasi 

perbaikan atas kelemahan pada manajemen instansi yang diperiksa. 

Dalam menyusun Laporan Audit BPKP mengacu pada Standar 

Pelaporan Pemeriksaan APFP.  

Tahap yang terakhir pada pelaksanaan audit opersional terhadap 

instansi pemerintah yang dilakukan BPKP adalah Pemeriksaan Tindak 

Lanjut Temuan Hasil Audit. Pada tahap ini auditor melakukan penilaian 

terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh instasi pemerintah yang 

diaudit atas rekomendasi perbaikan temuan hasil audit. Pemeriksaan 

pada tahap ini ditekankan apakah telah atau belum diambil tindak lanjut 

yang memadai dan cukup meyakinkan bahwa rekomendasi akan 

tercapai. 

 Pada dasarnya Prosedur Pelaksanaan Audit Operasinal Terhadap 

Instansi Pemerintah Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa sudah 

cukup bagus. Terbukti dengan adanya beberapa tahap yang dilaksanakan 

dalam pelaksanaan Audit operasional yang telah terprogram sehingga 

kualitas dari  laporan hasil audit yang dihasilkan dapat diandalkan.  

 

4.2.2 Penggunaan Formulir Kendali Mutu 

Penggunaan formulir kendali mutu yang maksimal akan 

mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilaksanakan. Pengendalian 

mutu ini sangat penting agar pemeriksaan dapat diikuti 
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perkembangannya dan dilaksanakan dengan lancer, terarah dan bermutu. 

Dengan formulir kendali mutu akan jelas bagaimana tingkat tanggung 

jawab masing-masing pejabat/auditor jika terjadi berbagai 

penyimpangan dalam perencanaan pemeriksaaan, pengendalian 

pelaksanaan dan evaluasi hasil pemeriksaan. 

Dalam Pelaksanaan audit operasionl sebagian besar formulir 

kendali mutu yang digunakan sama dengan pelaksanaan audit laporan 

keuangan (umum). Ada beberapa yang perbedaan antara formulir 

kendali mutu yang digunakan dalam pelaksanaan audit operasional 

dengan formulir kendali mutu yang digunakan dalam pelaksanaan audit 

laporan keuangan. Khusus untuk audit operasional, formulir kendali 

mutu untuk anggaran watu pemeriksaan menggunakan formulir 

KM_3A. Sedangkan untuk formulir daftar analisa tugas-tugas mingguan 

menggunakan formulir KM_6A. 

Seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan audit dari 

keduabelas formulir kendali mutu yang telah ditetapkan oleh BPKP ada 

satu formulir yang tidak digunakan oleh auditor. Formulir tersebut 

adalah laporan mingguan (KM_5). Hal tersebut dikarenakan adanya 

persamaan isi antara KM_5 dengan KM_6.  Dalam formulir KM_5 

berisi mengenai perbandingan rencana dan realisasi pekerjaan para 

aditor, sedangkan formulir KM_6 merupakan timbale balik dari KM_5. 
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4.2.3 Peran Aditor Dalam Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap 

Instansi Pemerintah Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa 

tengah 

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi agar tujuan kegiatan tercapai. Salah satu faktor tersbut 

adalah sumber daya manusia yang handal. Begitu juga dalam 

pelaksanaan audit operasional, dibutuhkan auditor  yang kompeten dan 

memiliki peran yang maksimal. Peran auditor dalam pelaksanaan audit 

operasional terhadap instansi pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Tengah tergolong sudah sesuai dengan ketentuan yang 

sudah ditetapkan oleh BPKP Pusat. Hal ini dapat dilihat adanya tim 

mandiri dalam jabatan fungsional auditor di Bidang Instasi Pemerintah 

Pusat pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam 

pelaksanaan audit operasional terhadap instansi pemerintah. Tim 

mandiri tersebut terdiri dari pengandali mutu, pengendali teknis, ketua 

tim, dan anggota tim. Setiap anggota tim mandiri memiliki peran dan 

tanggungjawab yang berbeda-beda sesuai dengan jabatannya. Sehingga 

dalam pelaksanaan audit operasional berjalan dengan baik dan tujuan 

yang diharapkan tercapai 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan 

atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar 

pengelolaan kegiatan, program, aktivitas dilaksanakan secara ekonomis, 

efisien dan efektif pada instasi yang diaudit. 

2. Dalam prosedur pelaksanaan Audit Operasioanal terhadap Instasi 

Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi 

Jawa Tengah meliputi lima tahap yaitu : Persiapan Audit, Pengujian 

Pengendalian Manajemen, Pemeriksaan Lanjutan, Pelaporan Hasil Audit, 

dan Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit. 

3. Audit operasional terhadap instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh 

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dialakukan oleh auditor 

yang berada pada bidang Instansi Pemerintah Pusat yang sudah 

terorgainisir dan kompeten.  

4.  Folmulir Kendali Mutu untuk Audit Operasional yang ada pada kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah meliputi KM 1 sampai KM 12. 
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tetapi dalam pelaksanaannya hanya ada satu formulir kendali mutu saja 

yang tidak digunakan yaitu formulir KM_5. 

 

5.2 Saran  

Dari hasil observasi dan praktek yang dilakukan oleh penulis pada Kantor 

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah diharapkan  

meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan audit operasional terhadap 

instasi pemerintah sehingga tercipta instansi pemerintah yang baik, bersih 

dan terhindar dari KKN. 

2. Untuk meningkatkan menjamin kwalitas hasil audit operasional terhadap 

Instansi Pemerintah, maka sebaiknya juga menggunakan formulir KM_5. 

3. BPKP diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengingat 

pentingnya peran BPKP sebagai pembina, penggerak, dan pelaksanaan 

pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan yang dilakukan 

pemerintah. 
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