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ABSTRACT

There is also the author of the type of research used in this paper is descriptive
ekploratif, with case study research method and technique of quantitative and qualitative
research dekriptif (non statistical). To obtain the  necessary data and information, the authors
conducted a study in PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Finance Division, Internal Audit
Division, Transmission and Distribution Division.

Implementation of performance audit PDAM tirta Pakuan Kota Bogor set forth in the
statements of performance, particularly on the description of the performance evaluation
results of the company’s development. Performance audit is comprised of four stages, namely
the audit planning, audit execution, audir reporting the results of monitoring the
implementation of the recommendations for improvement. Performance audit conducted by
the satuan pengawasan intern. Costs other than authorized and controlled by the management
unit it self, in its implementation are also given supervision. Oversight is conducted by the
satuan pengawasan intern in order to achieve the performance audit objectives, namely t
improve water supply services to the community both in quatity and quality, and to find
success in managing the company:s directors.

Based on these problems, it can be concluded that the implementation of the
performance audit conducted on the mechanism of internal auditors in helping to oversee the
management of cost control, especially the cost or transmission and distribution clout to
improve the financial performance of the PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

Key word: Performance Audit,Financial Performance Improvement

I. Pendahuluan

Akuntabilitas harus dimiliki oleh setiap organisasi. Akuntabilitas yang dimiliki

organisasi ditujukan untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada
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pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban. Tidak bisa dipungkiri, bahwa tuntutan akuntabilitas harus sejalan

dengan adanya lembaga, aturan, dan sistem yang sehat dalam hal pemeriksaan pengelolaan

sumber daya yang terdapat di dalam organisasi/perusahaan.

Pengelolaan usaha yang melibatkan kepentingan direksi atau pemegang saham serta

penggunaan sumber daya berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

merupakan salah satu tujuan utama perusahaan, yaitu good corporate governance. Untuk

mencapai hal tersebut, maka perusahaan melakukan audit kinerja untuk dapat memastikan

bahwa pengelolaan keuangan perusahaan yang telah dilakukan manajemen apakah telah

sesuai dan mencapai sasaran/target yang ditetapkan. Audit tidak hanya terbatas pada

keuangan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja

operasional dan keuangan.

Audit kinerja dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas perusahaan dan memudahkan

pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan

memperkarsai tindakan koreksi. Audit kinerja mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi,

dan program. Perusahaan diharapkan secara terus menerus mengevaluasi diri serta melakukan

perbaikan kinerja secara berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Untuk menunjang pemenuhan tuntutan tersebut, peran audit kinerja di setiap perusahaan

merupakan kebutuhan yang mutlak untuk segera diterapkan pada masa sekarang atau di

masa-masa yang akan datang.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu instansi pemerintah

yang bergerak di bidang penyedia air minum melalui perpipaan di seluruh hampir wilayah

Indonesia. PDAM mempunyai peranan yang sangat vital dalam mewujudkan pelayanan air

minum yang dapat diperoleh setiap masyarakat.

Kehilangan air merupakan masalah utama di seluruh PDAM, begitu pun yang terjadi di

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Data dari tahun 2005 hingga 2008 persentase kehilangan

air PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor mencapai kisaran 35% dari volume produksi. Persentase

kehilangan air menimbulkan pengaruh terhadap kemampuan perusahaan menyuplai air.

Kemampuan perusahaan menyuplai air tersebut mempengaruhi tingkat penjualan, laba

operasi serta hal lain yang berkaitan dengan fluktuasi peningkatan kinerja keuangan PDAM

Tirta Pakuan Kota Bogor.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui pelaksanaan audit kinerja pada

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor; 2) Mengetahui pengendalian biaya,
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khususnya biaya transmisi dan distribusi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota

Bogor; dan 3) Mengetahui pengaruh pelaksanaan audit kinerja atas mekanisme yang

dilakukan internal auditor dalam mengendalikan biaya, khususnya biaya transmisi dan

distribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Bogor.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif (nonstatistik),

dengan metode penelitian yang digunaka dalam penelitian ini adalah studi kasus.. teknik

penelitian ini adalah analisi Kualitatisf. Unit analisis berupa Organization.

Variabel independen adalah Pelaksanaan Audit Kerja oleh Satuan Pengawa Intern dn

variable dependen adalah Peningkatan Kinerja Keuangan. Prosedur yang digunakan dalam

pengumpulan data dan informasi dengan cara Studi Lapangan (Observasi, Wawancara) dan

Studi Kepustakaan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif

(non-statistik).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Audit Kinerja pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

Tahapan audit kinerja yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, yaitu:

1. Perencanaan Audit

Pada tahap ini dimulai dengan penunjukkan tim yang akan terlibat dalam suatu

penugasan oleh Satuan Audit Intern atau  pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor disebut

Satuan Pengawasan Intern (SPI). Pada tahap perencanaan audit, SPI melakukan

pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan.

Jangka waktu audit yang dilakukan oleh SPI disesuaikan dengan pemeriksaan keuangan

perusahaan pada akhir tahun buku.

2. Pelaksanaan Audit

Di dalam tahap ini terdapat pelaksanaan pengujuan dan penyelesaian penugasan audit.

Pelaksaan pengujian merupakan kegiatan menentukan cakupan dan luas audit yang

hendak dilaksanakan pengujiannya. Sedangkan penyelesaian penugasan audit

merupakan tahap SPI untuk mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum

selama proses pekerjaan lapangan. Di sini SPI memperoleh keyakinan yang memadai
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bahwa temuan yang dirangkumnya telah dijalankan sesuai prosedur, obyektif, dan

independen.

3. Pelaporan Hasil Audit

SPI tidak berkewajiban mencari kondisi yang dapat dilaporkan. Akan tetapi, SPI

mungkin menemukan kondisi yang dapat dilaporkan melalui pertimbangannya atas

penerapan prosedur audit terhadap saldo akun dan transaksi. Dalam menentukan

permasalahan apa saja yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan, SPI

mempertimbangkan berbagai faktor yang berhubungan dengan entitas tersebut, seperti

ukuran, kerumitan, dan keanekaragaman aktivitas, struktur organisasi dan karakeristik

kepemilikan.

Laporan hasil audit yang dibuat oleh SPI dilaporkan kepada pihak Direksi PDAM Tirta

Pakuan Kota Bogor. Laporan tersebut harus menyatakan bahwa komunikasi dilakukan

semata-mata sebagai informasi dan digunakan oleh penerima laporan audit dan

manajemen. Apabila ada ketentuan bahwa laporan itu harus disampaikan juga kepada

badan pemerintah, seperti BPK dan BPKP, pengacuan secara spesifik mengenai badan

pemerintah tersebut dan dasar penyampaiannya harus dinyatakan secara jelas.

4. Monitoring atas Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan

Tahap ini adalah tahap terakhir dari rangkaian proses audit. Setelah SPI melaporkan

hasil auditnya, ia bertanggung jawab untuk menyusun dan menjaga sistem dalam

memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada

manajemen. SPI melaksanakan review ke belakang terhadap pekerjaannya.

3.2. Pengendalian Biaya Transmisi dan Distribusi di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

Biaya transmisi dan distribusi selain diotoritas dan dikendalikan oleh manajemen

unitnya sendiri, dalam pelaksanaan juga diberikan pengawasan. Pengawasan tersebut

dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam rangka mencapai tujuan audit

kinerja.

SPI melaporkan hasil auditnya atas angka-angka yang telah diperiksanya. SPI

menyusun rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki dan meminimalisasi

inefisiensi dan inefektivitas biaya tersebut. Rekomendasinya antara lain meminta

kepada manajemen menalukan control yang lebih ketat lagi terhadap proses kegiatan

pengujian usulan kebutuhan transmisi distribusi. Proses ini dilakukan untuk

memutuskan apakah pengeluaran untuk transmisi distribusi yang di usulkan layak
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untuk di adakan atau tidak. Rekomendasi SPI kepada manajemen akan ditindaklanjuti

setelah penerbitan laporan audit daa program inspeksi ke manajemen perusahaan.

3.3. Pengaruh Pelaksanaan Audit Kinerja atas Mekanisme yang Dilakukan Internal

Audit dalam Mengendalikan Biaya Transmisi dan Distribusi untuk Meningkatkan

Kinerja Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

Berdasarkan uraian di ats dapat dikatakan bahwa melalui uji rasio keunagan mengenai

audit kinerja dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan diketahui bahwa audit

kinerja yang dilakukan oleh SPI terbukti secara empiris cukup berpengaruh terhadap

peningkatan kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan ausit kinerja

yang dilakukan SPI dengan baik dapat menjamin peningkatan kinerja keuangan

perusahaan.

IV. Kesimpulan

1. Pelaksanaan audit kinerja pada SPI PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah memadai.

Hal ini dapat dilihat dari: a) Kedudukan SPI terpisah atau independen dari departemen

atau unit yang diauditnya; b) Struktur organisasi cukup memadai serta sudah

menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas; c) SPI sebagai

audit internal merupakan auditor yang kompeten karena memiliki latar belakang yang

formal sesuai dengan tugasnya; d) Audit kinerja didukung oleh kegiatan program audit

yang baik; dan e) Audit kinerja telah dilaksanakan sesuai PSA yang diterbitkan oleh

IAPI.

2. Pengendalian biaya transmisi dan distribusi telah dilaksanakan baik oleh PDAM Tirta

Pakuan Kota Bogor. Hal ini dapat dilihat dari: a) Biaya transmisi dan distribusi

mengalami peningkatan di tahun 2009 dan 2010 sebesar 27,49% dan 35,84%; dan b)

Prinsip pengendalian biaya telah diterapkan.

3. Audit kinerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pada PDAM Tirta

Pakuan Kota Bogor. Hal ini dapat dilihat dari: a) Pelaksanaan aktivitas transmisi dan

distribusi selalu berpedoman pada kebijakan, sistem, dan prosedur transmisi dan

distribusi yang telah ditetapkan perusahaan; b) Pengendalian biaya meningkatkan ROI

di tahun 2009 sebesar 10,52% dibandingkan tahun 2008; dan c) Temuan-temuan pada

saat pelaksanaan telah dilaporkan dengan disertai saran dan rekomendasi perbaikan.
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