
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi 

publik dan pentingnya suatu informasi akuntansi memicu timbulnya berbagai gejolak 

yang berakar pada ketidakpuasan atas pengelolaan kekayaan negara. Merupakan 

kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa dalam dunia yang penuh dinamika dan 

perubahan yang berlangsung sangat cepat, manajemen perusahaan dituntut memiliki 

kemampuan memainkan peranan, dimana para manajer merupakan pemain kunci 

dalam seluruh aspek kehidupan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Pada 

tingkatan yang  dominan, berhasil tidaknya organisasi atau perusahaan meraih 

kemajuan ditentukan oleh kinerja mereka (Siagian, 1997: 30). 

Dalam suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), para manajer harus dapat memberikan dan mengembangkan 

informasi yang dapat dipercaya berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan 

BUMN/BUMD. Dari laporan tersebut akan dapat diketahui sejauh mana pencapaian 

kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu. 

 Namun, informasi yang dihasilkan manajer dalam suatu kurun waktu tertentu 

belum tentu merupakan hasil yang terbaik, sehingga diperlukan peran dari auditor 

dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban BUMN/BUMD melalui 

prosedur yang telah ditentukan. Laporan hasil audit akan memberikan tingkat 

keyakinan yang lebih tinggi kepada para pemakainya dalam mempertimbangkan 

tingkat keikutsertaan dan pemeliharaan keterlibatan kepentingannya pada perusahaan 

yang bersangkutan.Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja BUMN dalam 

melaksanakan strategi yang didasarkan pada visi dan misinya, dilakukan dengan 
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mengAudit Kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang obyektif dan 

sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian secara 

independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan. Audit Kinerja bertujuan untuk 

membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara 

efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta 

memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang 

bertanggungjawab (Syafarudin Alwi, 2001:187). 

Pelaksanaan Audit Kinerja BUMN biasanya dilakukan oleh Pemeriksa 

eksternal Pemerintah. Menurut Asmara, (1996: 7) Auditor Pemerintah merupakan 

auditor yang bekerja sebagai pegawai pada bermacam unit organisasi pemerintah 

yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit terhadap seluruh instansi 

pemerintah dan BUMN/BUMD.  

Di Indonesia terdapat lembaga/badan yang memiliki wewenang memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Badan Pemeriksa 

keuangan Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal pemerintah, secara 

fungsional akan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan BUMN/BUMD. BPK 

sebagai instansi pemerintah yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

bidang Auditing, Manajemen, dan Akuntansi, akan berperan dalam mendorong atau 

sebagai pemicu terjadinya suatu proses pembaharuan di bidang Manajemen 

Pemerintahan. BPK dalam melaksanakan Audit Kinerja pada BUMN/BUMD akan 

menggunakan pedoman dalam Audit Kinerja yang berisi prosedur-prosedur yang 

telah ditetapkan (Profil BPK). 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mempelajari dan menjadikan “Tinjauan Atas Pelaksanaan Audit Kinerja Pada 

BUMN/BUMD di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) 

Provinsi Jawa Barat”, sebagai judul dalam Tugas Akhir ini. 
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1.2.  Identifikasi Masalah 

 Identifikasikan dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanakan Audit Kinerja oleh BPK pada 

BUMN/BUMD? 

2. Standar/ukuran apakah yang digunakan BPK dalam melakukan Review 

Kinerja BUMN/BUMD tersebut? 

3. Bagaimana BPK melaksanakan Pengendalian Mutu dalam menjaga 

kualitas laporan hasil audit? 

 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanakan Audit Kinerja pada BUMN/BUMD 

oleh BPK. 

2. Untuk mengetahui standar/ukuran yang digunakan BPK dalam 

melakukan review kinerja BUMN/BUMD. 

3. Untuk mengetahui pengendalian mutu yang dilaksanakan BPK dalam 

menjaga kualitas laporan hasil auditan. 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Pengamatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengetahui 

perbandingan antara tinjauan secara teoritis dengan tinjauan secara 

empiris, sehingga penulis dapat menuangkan hasil penelitian dalam 

bentuk Tugas Akhir ini. 

b. Bagi Kantor BPK 
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Penelitian yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi 

Jawa Barat ini diharapkan akan dapat mendorong  peningkatan peran 

BPK dalam menyempurnakan dan  mengembangkan sistem dan 

prosedur pengelolaan kegiatan pemeriksaan 

c.  Bagi Pihak Lainnya  

Penelitian ini diharapkan kelak menjadi inspirasi sekaligus 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  

 Kerja Praktik dilakukan di kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Peuangan 

(BPK)  Provinsi Jawa Barat Jl.Moch Toha No.164 Bandung. dengan waktu kerja 

praktik adalah pada Oktober 2012. 

 


