
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Auditing 

2.1.1 Pengertian Auditing dan jenis-jenis Audit 

Perkembangan jasa audit sejalan dengan berkembangnya kebutuhan, 

baik bagi pihak manajemen maupun pihak luar manajemen yang berkepentingan 

terhadap perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya. Pihak 

luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk menilai keandalan 

pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan yang disajikan oleh manajemen 

yang berkaitan dengan laporannya. Jasa audit menggunakan ilmu auditing. 

Definisi auditing dikemukakan oleh para ahli antara lain: 

Mulyadi, (2002:9) menyatakan bahwa auditing adalah: 

“Secara umum, Auditing adalah suatu proses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 

pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan criteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan.” 

Hakekat Audit menurut Arens, (2008:4) : 

“Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang 

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian 

antara informasi itu dengan kriteria yang ditetapkan.”  
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Pemeriksaan atas Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah 

disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Menurut Agoes, (2004:32) Audit pada umumnya dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu: audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional. 

1. Audit Laporan Keuangan (financial statement audit). Audit laporan 

keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal 

terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat 

apakah laporan keuangan tersebur disajikan sesuai dengan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada 

pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham dan kantor 

pelayanan pajak. 

2. Audit Kepatuhan (compliance audit). Audit ini bertujuan untuk 

menentukan apakah yang diperiksa sasuai dengan kondisi, peraturan, 

dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam 

audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang 

berbeda.contohnya ia mungkin bersumber dari manajemen dalam 

bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan 

biasanya disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai 

perusahaan. 

3. Audit Operasional (operational audit). Audit operasional merupakan 

penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam 

hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, 

auditor diharapkan melakukan pengamatan yang ibjektif dan analisis 

yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu. 

Tujuan audit operasional adalah untuk: 
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1) Menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-

kebijakan, standar-standar, dan sasaran-sasaran yang 

ditetapkan oleh manajemen. 

2) Mengidentifikasikan peluang dan, 

3) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan 

lebuk lanjut. Pihak-pihak yang mungkin meminta 

dilakukannya audit operasional adalah manajemen dan pihak 

ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang 

meminta dilaksanakannya audit tersebut. 

 

2.1.2. Pengertian Kinerja  

Menurut Setyawan, (1988:1). Dalam suatu organisasi, berhasil 

tidaknya organisasi/perusahaan meraih kemajuan dalam berbagai bentuk 

dan perwujudannya ditentukan oleh kinerjanya. Pemeriksaan kinerja 

merupakan hasil perkembangan pemeriksaan keuangan yang mula-mula 

hanya memeriksa transaksi keuangan, rekening-rekening, mendeteksi 

andanya kecurangan dan tujuannya untuk menyatakan pendapat auditor atas 

kewajaran penyajian laporan keuangan. Keadaan ini menuntut adanya 

informasi yang berguna tidak hanya sekedar laporan hasil pemeriksaan atas 

penyajian laporan keuangan, tetapi juga penyediaan informasi yang 

memadai dan terpercaya guna melakukan penilaian atas kinerja suatu 

perusahaan. 

 

Menurut Mangkunegara, (2004:67) Kinerja adalah: 

“kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tanggung jawab yang diberikan padanya.” 
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Indra Bastian, (2006:274) mendefinisikan: 

“Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi.” 

Yang dimaksud kinerja disini merupakan kinerja manajemen 

BUMN/BUMD beserta jajarannya dalam melaksanakan strategi yang 

didasarkan pada visi dan misi perusahaan. 

 

2.2 Pengertian, Maksud dan Tujuan Audit Kinerja 

2.2.1 Pengertian Audit Kinerja 

 

Menurut I Gusti Agung Rai, (2010:41) audit kinerja adalah: 

“Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan 

dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu 

organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan 

berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam 

mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap 

peraturan, hukum dan kebijakan terkait.” 

 

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 pasal 4 ayat 3, menyatakan bahwa 

audit kinerja adalah: 

“Audit kinerja didefinisikan sebagai audit atas pengelolaan 

keuangan Negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan 

efisiensi serta audit aspek efektivitas.”  

 

Sedangkan Menurut Setyawan, (1988:19): 

“Audit Kinerja adalah perencanaan, pengumpulan, dan 

mengevaluasi bukti-bukti yang cukup, relevan, material, dan 

kompeten, oleh pemerika yang bebas.” 
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dengan sasaran untuk: 

a. Menentukan apakah manajemen atau para karyawan suatu entitas/unit 

usaha telah atau belum menerima dan melaksanakan. 

b. Prinsip- prinsip akuntansi, kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen atau 

norma-norma operasional dengan tepat. 

c. Untuk mencapai penggunaan sumber-sumber secara ekonomis, efisien, 

efektif. 

Untuk kemudian dari bukti-bukti atas sasaran pemeriksaan tersebut, 

pemeriksa menarik kesimpulan, merumuskan saran-saran perbaikan serta 

melaporkan hasilnya kepada pihak ketiga. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

tentang Audit Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Audit 

Kinerja yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini adalah pelaksanaan audit yang 

mencakup seluruh aspek kegiatan BUMN/BUMD yang dilaksanakan secara 

sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat digunakan dalam menilai kinerja 

BUMN/BUMD oleh auditor yang independen. 

 

2.2.2 Maksud dan Tujuan Audit Kinerja 

Menurut Syafarudin Alwi, (2001:187) Tujuan Audit Kinerja untuk 

membantu manajemen auditan dalam mendorong pencapaian tujuan secara 

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

memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak 

yang bertanggung jawab. Audit Kinerja mencakup penilaian atas penerapan 

prinsip-prinsip Good Cooperate Governance (GCG) oleh manajemen dan 

penetapan Key Performace Indicator (KPI). 

 

2.3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Kinerja 

Dalam pedoman Audit Kinerja dijelaskan mengenai sasaran, batasan Audit 

Kinerja atau ruang lingkupnya dan Tahapan Pelaksanaan Audit Kinerja. 
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2.3.1. Sasaran Audit Kinerja 

Sasaran Audit Kinerja BUMN/BUMD adalah penilaian atas 

pencapaian kinerja organisasi perusahaan atau bagian-bagian organisasi 

perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam upaya 

peningkatan kinerja perusahaan. Penilaian Auditor mencakup penilaian 

transparansi, kemandirian akuntabilitas, pertanggungjawaban dan 

kewajaran (fairness) pengelolaan perusahaan serta indikator kinerja yang 

digunakan dalam mengukur kinerja. 

 

2.3.2.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Audit Kinerja mencakup seluruh aspek kegiatan pada 

organisasi atau bagian/unit perusahaan yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan perusahaan. Cakupan periode yang diaudit juga bervariasi, dapat 

beberapa bulan atau beberapa tahun, yang sangat tergantung dari 

permasalahan yang diidentifikasi memerlukan perbaikan. 

 

2.4. Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan prosedur Audit 

Kinerja BUMN/BUMD akan disesuaikan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, 

yaitu menggunakan pedoman Audit Kinerja BUMN/BUMD. Pada umumnya 

kegiatan BUMN/BUMD sangat strategis dan luas, oleh karena itu untuk 

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pokok yang memerlukan perbaikan, maka 

dalam pelaksanaan Audit Kinerja dilakukan melalui tahapan yang menguraikan 

tentang bagaimana langkah kerja Audit Kinerja itu dilakukan, sesuai dengan 

prosedur pelaksanaan audit. Menurut Sawyer, (1996:29) sebagai berikut: 

1. Persiapan Audit Kinerja 

2. Pengujian Pengendalian Manajemen 
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3. Pengukuran dan Pengujian Key Performance Indicator (KPI) atau yang 

disebut Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

4. Review Operasional 

5. Pembuatan Kertas Kerja Audit (KKA) 

6. Pelaporan 

7. Pemantauan Tindak Lanjut 

 

2.5. Deskripsi Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja BUMN/BUMD 

2.5.1. Perencanaan Audit Kinerja 

Dalam Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja, Perencanaan audit 

merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memenuhi standar audit. 

Dalam perencanaan audit perlu memperhatikan perkiraan waktu dan petugas 

audit, selain itu juga mempertimbangkan perencanaan lainnya yang meliputi: 

1. Sumber dan cara memperoleh informasi yang cukup mengenai auditan 

2. Hasil audit yang diperoleh pada tahap sebelumnya. 

 

2.5.2. Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja 

Menurut Kamaruddin, (2004:836):  

“Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari 

kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-

prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan 

kegiatan utama dari suatu organisasi.” 

 

Menurut Setyawan (1988: 35): 

“prosedur adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan guna 

mencapai tujuan pemeriksaan.” 

Pelaksanaan Audit Kinerja oleh kantor BPK akan berdasarkan prosedur 

yang terdiri dari tahapan Audit Kinerja yang menguraikan tentang bagaimana 

langkah kerja Audit Kinerja itu dilakukan. 
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A. Persiapan Audit Kinerja 

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan tahap 

awal dari rangkaian Audit Kinerja sebagai dasar penyusunan Program Kerja 

Audit Tahap berikutnya. Tahap ini meliputi: 

a. Pembicaraan pendahuluan dengan auditan 

b. Pengumpulan informasi umum dalam pengenalan terhadap kegiatan yang 

diaudit 

c. Pengidentifikasian aspek manajemen atau bidang masalah yang 

menunjukkan kelemahan dan perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. 

d. Pembuatan ikhtisar hasil persiapan Audit Kinerja. 

Dalam pengumpulan informasi kegiatan persiapan Audit Kinerja 

mencakup: 

1. Organisasi 

2. Peraturan perundangan yang berlaku 

3. Tujuan, Visi, Misi, sasaran, strategi dan kegiatan usaha 

4. Sistem dan prosedur 

5. Data keuangan 

6. Informasi lainnya yang relevan 

Simpulan Hasil Persiapan Audit Kinerja yang disusun setelah kegiatan 

persiapan Audit Kinerja selesai. Simpulan hasil Audit Kinerja ini antara lain 

meliputi mengenai kelemahan-kelemahan yang harus dikembangkan lebih 

lanjut dalam tahap audit berikutnya. Dari simpulan tersebut dibuat program 

audit tahap pengujian pengendalian manajemen. 
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B. Pengujian Pengendalian Manajemen 

Menurut Sawyer, (1996:30) Pada tahap ini harus dilakukan pengujian 

atas: 

1. Sistem pengendalian manajemen 

2. Penerapan good cooperate governance (GCG) oleh manajemen auditan 

dan jajarannya 

Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan yang 

dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 

kelompok tujuan utama yaitu: 

a) Efektivitas dan efisiensi operasi 

b) Keandalan pelaporan keuangan 

c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Dalam Pengujian penerapan Good Cooperate Governance (GCG) 

oleh manajemen, Auditor wajib melakukan pengujian penerapan prinsip-

prinsip GCG oleh manajemen dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Prinsip dasar GCG yang harus diterapkan oleh manajemen auditan 

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-

MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi dalam mengemukakan informasi material dan relevan 

mengenai perusahaan 

2. Kemandirian 

3. Akuntabilitas 

4. Pertanggungjawaban 

5. Kewajaran 

b. Dalam melakukan pengujian penerapan GCG oleh manajemen, auditor 

minimal perlu memanfaatkan dan mengembangkan indikator/parameter 

yang relevan. Dan dari hasil pengujian tersebut kemudian dibuat 

simpulan mengenai penerapan GCG. 
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c. Jika ditemukan kelemahan yang signifikan segera dibuat management 

letter (ML). 

 

C. Pengukuran dan Pengujian Indikator Kinerja Kunci 

Menurut Sawyer, (1996:36) Dalam tahap ini dilakukan penilaian atas 

proses penetapan indikator kinerja, juga membandingan antara pencapaiaan 

indicator kinerja dengan target. Kesenjangan yang ada harus dianalisis 

sehingga diperoleh penyebab sebenarnya. 

Indikator Kinerja adalah diskripsi kuantitatif dan kualitatif dari 

kinerja yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai salah satu alat untuk 

menilai dan melihat perkembangan yang dicapai selama ini atau dalam 

jangka waktu tertentu. 

Tujuan pengujian atas pengukuran capaian indikator kinerja kunci 

yaitu untuk menilai efisiensi dan efektifitas beberapa aktivitas utama, guna 

menyarankan dan mendorong pengembangan rencana aksi untuk 

peningkatan kinerja. Rencana aksi dikembangkan oleh manajemen auditan 

(Focus Group), dan kemajuan yang dibuat dalam implementasi rencana 

akan direview secara periodik. Diharapkan manajemen auditan mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuan akhir tersebut akan dicapai 

melalui berbagai tujuan setiap kegiatan review yaitu: 

1. Menentukan kekuatan dan kelemahan utama yang dimiliki 

perusahaan 

2. Menentukan implikasi operasional dan strategis dari kekuatan dan 

kelemahan tersebut diatas 

3. Mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan 

4. Mengembangkan rencana aksi perbaikan atas area-area tersebut 

diatas. 
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D. Review Operasional 

Pada tahap ini menurut Sawyer, (1996:32) dilakukan review yang 

sistematis atas prosedur metode, organisasi, program atau kegiatan-kegiatan 

dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaiaan suatu 

tujuan/sasaran secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

 Informasi mengenai praktek terbaik (best practice) pada perusahaan 

sejenis perlu diperoleh sebagai pembanding (benchmark). Selain itu perlu 

perlu dilakukannya pula penilaian tingkat kesehatan dengan mengacu pada 

ketentuan yang berlaku dan evaluasi perkembangan usaha perusahaan. 

Tujuan dari fase ini adalah untuk mendapatkan informasi detail/rinci 

untuk menguji kinerja dari aktivitas yang direview dibandingkan dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Review operasional dapat mengarah pada 

beberapa atau seluruh sasaran berikut: 

1. kehematan, efisiensi dan/atau efektivitas 

2. keandalan dan integritas sistem dan prosedur 

3. Pengendalian manajemen dan akuntabilitas 

4. Perlindungan terhadap aktiva 

5. Kepatuhan pada peraturan, kebijakan dan prosedur, dan/atau 

6. Aspek-aspek lingkungan 

Terdapat dua pendekatan review pokok: 

a) Review hasil secara langsung 

Pendekatan ini berfokus pada outcome dan output (berfokus pada 

penilaian hasil yang ingin dicapai). Pendekatan ini secara khusus layak 

dimana terdapat data yang tersedia untuk menghitung indikator kinerja 

kunci bagi aktivitas. Jika hasil memuaskan, resiko karena kesalahan yang 

serius dalam merancang dan mengimplementasikan aktivitas menjadi 

minimal. 
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b) Review Sistem pengendalian 

Pendekatan ini berfokus pada sistem dan pengendalian. 

Pendekatan ini dirancang untuk menentukan apakah organisasi telah 

memiliki sistem pengendalian yang cukup untuk menyediakan jaminan yang 

layak atas pencapaian hasil yang diinginkan. Review dirancang untuk 

melakukan analisis, review dan pengujian atas komponen kunci dari sistem 

pengendalian untuk meyakinkan bahwa hal itu telah dirancang dan 

diterapkan secara layak. 

Hasil akhir dari review operasional adalah merekomendasikan 

peningkatan dan solusi praktis yang dapat dimplementasikan manajemen.  

 

E. Kertas Kerja Audit 

Menurut Mulyadi, (2002:100) Kertas Kerja Audit adalah catatan 

yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada 

saat melaksanakan tugas pemeriksaan. Kertas kerja audit memuat informasi 

yang memadai dan bukti yang mendukung kesimpulan dan pertimbangan 

auditor. 

Manfaat Kertas kerja audit adalah: 

1. Memberikan dukungan utama terhadap Laporan Audit Kinerja. 

2. Merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan 

para pelaksana audit. 

3. Merupakan alat pembuktian yang mendukung kesimpulan dan 

rekomendasi signifikan dari auditor. 

4. Menyajikan data untuk keperluan referensi. 

Syarat pembuatan Kertas kerja audit: 

a. Lengkap 

b. Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung/kalimat maupun kesalahan 

penyajian informasi. 

c. Didasarkan pada fakta dan argumentasi yang rasional. 
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d. Sistematis, bersih, mudah diikuti, dan rapi. 

e. Memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit. 

f. Dalam kertas kerja audit harus mencantumkan kesimpulan hasil audit 

dan komentar atau catatan dari reviewer. 

 

F. Pelaporan Hasil Audit 

Menurut Setyawan, (1988:12) Laporan hasil Audit Kinerja 

merupakan laporan hasil analisis dan interprestasi atas keberhasilan atau 

kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang 

dilaporkan oleh auditor. 

Pelaporan Audit Kinerja meliputi: 

1. Hasil penilaian atas kewajaran IKK 

2. Hasil Review Operasional beserta kelemahan yang ditemukan 

3. Rekomendasi yang telah disepakati 

4. Hasil pengujian atas laporan (hasil) pengujian tingkat kesehatan 

perusahaan 

5. Analisis perkembangan usaha 

 

Tujuan pelaporan Audit Kinerja: 

a. Memberikan informasi yang relevan dan objektif mengenai kinerja 

auditan kepada pihak terkait 

b. Menyajikan analisis dan interprestasi atas kondisi kinerja auditan 

serta memberikan saran perbaikan 

c. Menyediakan informasi untuk penetapan kebijakan dalam rangka 

penugasan berikutnya. 

 

G. Pemantauan Tindak Lanjut hasil Audit Kinerja 

Menurut Sawyer, (1996:37) Tindak lanjut adalah pelaksanaan atas 

rekomendasi hasil Audit Kinerja yang telah disampaikan dan disetujui oleh 
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manajemen auditan. Suatu hasil Audit Kinerja baru dikatakan berhasil 

apabila rekomendasi praktis yang dikembangkan bersama dilaksanakan 

oleh manajemen. Pelaksanaan tindak lanjut itu sendiri merupakan tanggung 

jawab manajemen, akan tetapi auditor berkewajiban memantau 

pelaksanaan rekomendasi yang telah dikembangkan bersama tersebut, guna 

mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan yang telah 

rekomendasikan. 

 

2.6. Pengendalian Mutu 

Menurut Loebbecke, (1995:22):  

“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 membantunya menaati standar-standar secara 

konsisten dalam setiap kontrak kerja yang mengikatnya.” 

 

Di jelaskan dalam SPKN PSP 01 Standar Umum “Setiap organisasi 

pemeriksaan yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan 

harus memikili sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem 

pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak lain yang kompeten 

(pengendalian mutu eksternal)”. 

Sistem pengendalian mutu yang disusun oleh organisasi pemeriksaan 

harus dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa organisasi 

pemeriksaan tersebut:  

(1) telah menerapkan dan mematuhi standar pemeriksaan yang berlaku 

(2) telah menetapkan dan mematuhi kebijakan dan prosedur pemeriksaan 

yang memadai. 


