
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Sebagai akhir dari pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mencoba 

untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas 

dan fungsi dari kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat yang berhubunganm 

dengan pemeriksaan yang dilakukan Bidang Akuntan Negara terhadap Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah terutama dalam pelaksanaan 

prosedur audit kinerja, dalam laporan tugas akhir ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dalam pelaksanaan prosedur audit kinerja pada BUMN/BUMD yang 

dilakukan BPK mengikuti prosedur audit yang telah di tetapkan yang terdiri 

dari: 

1. Perencanaan Audit Kinerja 

2. Persiapan Audit Kinerja 

3. Pengujian Pengendalian Manajemen 

4. Pengukuran dan Pengujian Key Performance Indicator (KPI) atau 

yang disebut Indikator kinerja Kunci (IKK). 

5. Review Operasional 

6. Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

7. Peloporan 

8. Pemantauan Tindak Lanjut 
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BPK melaksanakan Audit Kinerja Secara independen untuk menilai 

keberhasilan atas kinerja BUMN/BUMD secara ekonomis, efisien, dan 

efektif. Sehingga dapat membantu manajemen auditan dalam mendorong 

pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien dan efektif, memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab. 

2. BPK menggunakan Indikator/criteria kinerja dalam melakukan penilaian 

keberhasilan kinerja BUMN/BUMD, agar manajemen auditan dapat 

mengetahui seberapa jauh pencapaian kinerjanya. Penggunaan indicator 

kinerja untuk masing-masing organisasi penting untuk mengantisipasi 

kemungkinan bahwa ukuran kinerja suatu organisasi berbeda dengan ukuran 

kinerja organisasi yang lain. Namun masalah yang dihadapi BPK dalam 

melakukan audit  kinerja yaitu belum adanya suatu indikator kinerja yang 

pasti bagi setiap organisasi. Sehingga BPK harus mengembangkan criteria 

audit yang sesuai dengan masing-masing perusahaan. 

3. Pengendalian Mutu atas hasil pelaksanaan Audit Kinerja yang dilakukan 

BPK meliputi penggunaan sistem pengendalian mutu (SPM) sehingga 

dihasilkan laporan hasil audit kinerja yang baik. 

 

5.2 Saran 

Dalam upaya mengembangkan kemampuan dibidang audit kinerja, 

BPK perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian mendasar atas kegiatan 

kuncinya. Sebagaimana diketahui, BPK lebih sering melakukan audit 

keuangan dan audit kepatuhan, sedangkan audit kinerja masih relative baru 

dilakukan. Hal ini pun sangat berdampak pada paradigma auditor BPK yang 

semula sangat procedural administrasi dan mengutamakan lagalitas transaksi 

keuangan. Padahal dalam audit kinerja seorang auditor dituntut untuk berfikir 

layaknya seorang manajer sebuah perusahaan guna mengevaluasi aktivitas 

/program yang dilakukan dan melakukan tindakan perbaikan atas kelemahan-
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kelemahan yang ada guna meningkatkan efisiensi ataupun efektifitas 

aktivitas/program tersebut.  


