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ABSTRAKSI  
 

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi/Inspektorat dalam melaksanakan audit 

pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi masih terdapat kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelaporan hasil audit 
dan menghadapi kendala-kendala terhadap 4 komponen, yaitu persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun 

dalam pemantauan tindak lanjut hasil audit. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan menganalisis pelaporan hasil audit yang 

sedang berjalan dan menyusun kelengkapan pedoman audit secara detail untuk kasus audit konstruksi terhadap 4 komponen 

tersebut dan menyusun prosedur standar terhadap 4 komponen tersebut berdasarkan pedoman audit pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menganalisis laporan hasil pemeriksaan fisik pada 

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Ngawi/BKP4K dan mengaudit 

kontrak pelaksanaan serta audit lapangan. Hasil penelitian ini adalah a.menyimpulkan kelemahan-kelemahan pada sistem audit 

yang sedang berjalan, yaitu: masih terdapat kendala-kendala dalam mendapatkan informasi umum tentang kegiatan tersebut dan 

belum meminta semua dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyediaan fisik prasarana penyuluhan pertanian, masih 

terdapat kendala-kendala dalam menuangkan temuan-temuan di lapangan karena belum dibekali dengan program kerja audit, 

cara penulisan temuan ke dalam kertas kerja audit, dan belum ada pembahasan hasil audit, isi pelaporan hasil pemeriksaan fisik 
pada BKP4K: belum menyajikan hasil penilaian kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan belum dapat digunakan untuk 

mengambil langkah apa dalam memperbaiki kegiatan pengadaan barang/jasa, dan b.menyusun kelengkapan pedoman audit 

sesuai dengan standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah, yaitu persiapan audit: menjelaskan tujuan dan sasaran 

audit serta mendapatkan informasi umum dan dokumen-dokumen berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang diaudit, 

pelaksanaan audit: pengujian sistem pengendalian intern, perencanaan, ketaatan pelaksanaan prosedur, kewajaran harga, 

ketepatan kuantitas, kualitas, ketepatan waktu penyelesaian, pemanfaatan hasil pengadaan barang/jasa, dan identifikasi tindak 

pidana korupsi serta penyelesaian audit, pelaporan hasil audit, materi pokok yang harus disajikan dalam laporan hasil audit 

adalah: dasar, tujuan, ruang lingkup audit, data pengenal, uraian hasil audit, uraian temuan hasil audit, hal-hal penting lainnya 

yang perlu diperhatikan, pemantauan tindak lanjut hasil audit: menindaklanjuti temuan audit sampai dengan selesai. 
 

Kata kunci: Sistem Audit, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Kabupaten Ngawi 

 

ABSTRACT  
 

The reason this study was Ngawi District Inspector/Inspector in performing audits of procurement of goods/services for 

construction work there are still weaknesses in the reporting of audit results and deal with the constraints of the four components, 
namely the preparation of the audit, conducting audits, reporting audit results and in monitoring the follow-up audit. The research 

conducted aims to analyze the reporting of the results of on going audit and prepare complete detailed audit guidelines for the case of 

construction of the 4 components of the audit and develop standard procedures of the 4 components of the audit guidelines for the 

procurement of government goods/services. The method used is qualitative research is to analyze the physical examination report to 

the Agency for Food Security and Agricultural Extension, Fisheries, and Forestry District Ngawi/BKP4K and audit contract and audit 

the implementation of the field. The results of this study is weaknesses a.menyimpulkan the audit system is running, ie: there are still 

obstacles in getting general information about these activities and have not asked for any documents relating to the provision of 

physical infrastructure, agricultural extension, there is still a constraint- constraints in expressing the findings in the field because it 

has not been provided with a program of audit work, how the writing of the findings in the audit working papers, and there has been 

no discussion of audit results, the content reporting on the results of physical examination BKP4K: not present the results of 

assessment of the implementation of the procurement of goods/services, and yet can be used to take what steps to improve procurement 
of goods/services, and completeness b.menyusun audit guidelines in accordance with auditing standards functional supervision of 

government officials, namely the preparation of the audit: to explain the purpose and objectives of the audit and obtain general 

information and documents relating to the procurement of goods/services being audited, the audit: testing of internal control systems, 

planning, implementation of compliance procedures, the reasonableness of price, the correctness of quantity, quality, timeliness of 

completion, the utilization of goods/services, and identification of corruption as well as the completion of the audit , reporting the 

results of the audit, the subject matter to be presented in the audit report are: basic, objective, scope of audit, data identifier, a 

description of the audit, a description of the findings of the audit, other important matters that need attention, monitoring follow-up 

audit : following up on audit findings until the finish. 
 

Keywords: System Audit, Construction Works, County Government Ngawi 



 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam melaksanakan audit pengadaan 
barang/jasa Inspektorat Kabupaten Ngawi (Inspek- 

torat) masih menghadapi kendala-kendala dalam 

persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil 
audit maupun dalam pemantauan tindak lanjut hasil 

audit sehingga perlu adanya penyusunan pedoman 

agar diperoleh pedoman audit yang mengatasi 
kendala-kendala yang telah ada untuk pekerjaan 

konstruksi di Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

Inspektorat dalam melakukan audit atas 

kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di 
Kabupaten Ngawi, belum mengacu pada Standar 

Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah 

(Keputusan Kepala BPKP No. KEP-378/K/1996 
tanggal 30 Mei 1996), sehingga dalam pembuatan 

laporan hasil audit pengadaan barang/jasa belum 

menunjukkan hasil penilaian atas kondisi pengadaan 

barang/jasa yang diaudit. 
Masalah penelitian yang akan dikaji adalah 

kelemahan-kelemahan yang ada dalam Pelaporan 

Hasil Audit Inspektorat pada Badan Ketahanan 
Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan (BKP4K) yaitu Pembangunan Kantor 

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehuta 
nan (BP3K) Kecamatan Pitu dan cara penyusunan 

kelengkapan pedoman audit secara detail untuk 

menyempurnakan audit yang telah ada, agar sesuai 

dengan standar audit fungsional pemerintah.  
Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis Pelaporan Hasil Pemeriksaan Fisik 

Inspektorat Kabupaten Ngawi pada BKP4K yaitu 
Pembangunan Kantor BP3K Kecamatan Pitu dan 

menyusun kelengkapan pedoman audit secara detail 

untuk kasus audit konstruksi yang terdiri atas 4 
komponen, yaitu persiapan audit, pelaksanaan audit, 

pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut 

hasil audit. 

Ruang lingkup pengembangan sistem audit 
pengadaan barang/jasa ini adalah menyusun 

kelengkapan pedoman audit secara detail untuk kasus 

audit konstruksi yang terdiri atas 4 komponen, yaitu 
persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil 

audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit yang 

dilaksanakan oleh Inspektorat pada Kantor BKP4K 

yaitu Pekerjaan Pembangunan Kantor BP3K 
Kecamatan Pitu Dana Alokasi Khusus Tahun 

Anggaran 2011. 

 

 

SISTEM AUDIT 
Auditing adalah proses pengumpulan dan 

evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk 

menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian 

antara informasi tersebut dengan kriterianya. 

Auditing hendaknya dilakukan oleh seseorang yang 

kompeten dan independen (BPKP, 2009). 
Auditi (auditan) adalah pihak yang melak-

sanakan dan bertanggung jawab atas hal yang dinilai 

oleh auditor. Dihubungkan dengan struktur pemerin-
tahan di Indonesia, auditi mencakup seluruh instansi 

pemerintahan di Indonesia. Pengertian instansi di sini 

mencakup semua tingkatan satuan organisasi dalam 
pemerintahan. Sebagai contoh, auditi bisa berupa 

pemerintah Indonesia, satu pemerintah provinsi, atau 

satu pemerintah kabupaten/kota, satu departemen, 

satu direktorat jenderal, satu unit pelaksanan teknis, 
satu dinas di provinsi/kabupaten/kota, atau suatu 

pelaksanaan kegiatan pada suatu dinas tertentu dan 

seterusnya (MENPAN,2008). 
Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pe-

kerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 

lainnya (Anonim, 2010). 
Beton kelas II, yaitu beton untuk pekerjaan-

pekerjaan struktural secara umum yang pelaksanaan 

nya dibutuhkan keahlian yang cukup dan harus 
dilakukan di bawah pimpinan tenaga ahli. Beton 

kelas II ini dibagi dalam mutu-mutu standar, yaitu B1, 

K125, K175, dan K225. Untuk mutu B1, pengawasan 
mutu hanya terbatas pada pengawasan sedang 

(terhadap mutu bahan-bahan), sedangkan kekuatan 

tekan tidak disyaratkan diperiksa. Untuk mutu K125, 

K175, dan K225, pengawasan mutu bahan-bahan harus 
ketat dan harus ada pemeriksaan kekuatan tekan 

beton; mutu beton K125 untuk bangunan sederhana 

dengan beban tidak begitu berat seperti sloof, ring 
balok, kolom praktis, rumah tinggal bangunan 

sederhana bertingkat dan tidak bertingkat tetapi 

besinya lebih banyak atau boros; mutu beton K175 
untuk bangunan dengan beban cukup berat seperti 

rumah tinggal bertingkat dan tidak bertingkat, 

sekolah bertingkat dan tidak bertingkat; mutu beton 

K225 untuk bangunan bertingkat dan tidak bertingkat 
dengan beban berat seperti pertokoan dan mall 

(Adiyono, 2009). 

 
 

METODE PENELITIAN 

Alat dan bahan penelitian yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 
1) Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik pada BKP4K 

Tahun Anggaran 2011 

2) Dokumen Lelang Kegiatan Fisik Prasarana 
Penyuluhan Pertanian (BPP), Paket Pekerjaan 

Pembangunan Kantor BP3K Kecamatan Pitu 

Tahapan penelitian ini dibagi dalam lima 
tahap, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

a) Tahapan I : studi kasus audit, rumusan masalah 

dan tujuan penelitian. 



 

 

 

b) Tahapan II : survey pendahuluan, pengumpulan 

data, dan analisis Laporan Hasil 
Pemeriksaan fisik terhadap proyek 

konstruksi pembangunan kantor 

BP3K Kecamatan Pitu. 
c) Tahapan III : penyusunan kelengkapan pedoman 

audit: pedoman persiapan audit, 

pedoman pelaksanaan audit, 
pedoman pelaporan hasil audit, dan 

pedoman pemantauan tindak lanjut 

hasil audit. 

d) Tahapan IV : kesimpulan dan saran. 
e) Tahapan V : selesai. 

 

 
Gambar 1. Bagan alir penelitian. 

 

Proses Penelitian 
Menganalisa Pelaporan Hasil Audit 

Inspektorat pada BKP4K yaitu Pembangunan Kantor 

BP3K Kecamatan Pitu. 
Melakukan pengkajian terhadap langkah-

langkah audit yang ada dan membandingkan dengan 

standar audit pemerintah. Langkah-langkah tersebut 

meliputi: analisis terhadap persiapan audit, 
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan 

pemantauan tindak lanjut hasil audit kemudian 

menyusun pedoman audit. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pelaporan Hasil Pemeriksaan Fisik 

pada BKP4K 

 

1. Penjelasan Teknis Pembangunan Kantor 

BP3K Kecamatan Pitu 

Pekerjaan Pembangunan Kantor BP3K 
Kecamatan Pitu melalui pelelangan umum dengan 

nilai kontrak sebesar Rp.566.696.000 dengan waktu 

pelaksanaan 120 hari kalender dengan Kontrak 

Nomor 050/04.91/404.204/2011 tanggal 8 Agustus 
2011. 

 

Tabel 1. Perbandingan Antara Rencana Dan Realisasi 
Komponen Struktur Kantor BP3K. 

Uraian Rencana Realisasi 

Pondasi  Pasangan Batu Kali 1:4 

Anstampeng 

Strous Ø 25cm ±3.00 

Sloof 15x20 4-Ø12 

Beugel Ø6-150 

Pasangan Batu Kali 1:6 

Tdk ada Anstampeng 

Strous Ø 25cm ±1.00 

Sloof 12x15 4-Ø10 

Beugel Ø5-200 

Kolom  Kolom 15x20 4-Ø10 

Kolom 15x15 4-Ø10 

Spiral Ø6-150 

Kolom 12x15 4-Ø10 

Kolom 10x12 4-Ø8 

Spiral Ø6-200 

Atap   Kuda-kuda 15x15 4-Ø10 

Ring Balk& 12x20 4-Ø10 

Kuda-kuda Bawah 

Beugel Ø6-150 

Kuda-kuda 10x12 4-Ø8 

Ring Balk& 10x12 4-Ø8 

Kuda-kuda Bawah 

Beugel Ø6-200 

Dinding   Pasangan Bata Merah 1:3 

Balok Latai 12x15 4-Ø10 

Beugel Ø6-150 

Pasangan Bata Merah 1:3 

Balok Latai 10x10 4-Ø8 

Beugel Ø5-200 

Lantai    Keramik 30x30 

Spesi bawah lantai 

Rabatan 5cm 

Urugan pasir 5cm 

Keramik 30x30 

Spesi bawah lantai 

Rabatan 3cm 

Urugan pasir 5cm 

 

2. Penjelasan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Fisik 

pada BKP4K 

Pembicaraan pendahuluan oleh Tim Audit 
terhadap Kepala BKP4K tentang Surat Penugasan 

untuk melaksanakan audit pada Kegiatan Penyediaan 

Fisik Prasarana Penyuluhan Pertanian (kegiatan fisik) 
mulai tanggal 27 September 2011 sampai dengan 

selesai. Auditor meminta dokumen kontrak terkait 

kegiatan fisik. Tim Audit langsung mengadakan 

pemeriksan fisik di lapangan yang berada di 
Kecamatan Pitu dan kemudian membuat Laporan 

Hasil Pemeriksaan Fisik pada BKP4K. Bagan alir 

audit yang berjalan dapat dilihat pada Gambar 2 
dibawah ini. 

 



 

 

 

 
Gambar 2. Bagan Alir Audit Yang Berjalan. 

 

3. Analisis Pelaporan Hasil Pemeriksaan Fisik 

pada BKP4K  

Dalam tahapan persiapan audit masih 

terdapat kendala-kendala dalam mendapatkan 
informasi umum tentang kegiatan tersebut dan belum 

meminta semua dokumen yang berhubungan dengan 

Kegiatan Penyediaan Fisik Prasarana Penyuluhan 
Pertanian.  

Dalam tahapan pelaksanaan audit masih 

terdapat kendala-kendala dalam menuangkan 
temuan-temuan di lapangan karena belum dibekali 

dengan program kerja audit, cara penulisan temuan 

ke dalam kertas kerja audit, dan belum ada 

pembahasan hasil audit.  
Dalam tahapan pelaporan hasil audit masih 

terdapat kendala-kendala belum menyajikan hasil 

penilaian kondisi pelaksanaan pengadaan barang/ 
jasa, belum dapat digunakan untuk mengambil 

langkah apa dalam memperbaiki kegiatan pengadaan 

barang/jasa.  

Dalam tahapan pemantauan tindak lanjut 
hasil audit masih terdapat kendala-kendala, yaitu 

distribusi dari Pelaporan tidak ditujukan kepada 

auditan sehingga auditan tidak mengetahui dan tidak 
dapat segera menindaklanjuti hasil audit. 

 

4. Simpulan Hasil Analisis Pelaporan Hasil 

Pemeriksaan Fisik pada BKP4K 

Perlu dikembangkan langkah-langkah audit 

yang benar atau prosedur audit pengadaan barang/ 

jasa untuk Inspektorat Kabupaten Ngawi, yaitu : 
Persiapan audit, untuk mendapatkan 

informasi umum mengenai kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang akan diaudit. Informasi tersebut 
diperlukan agar auditor memperoleh pemahaman 

secara umum dan menyeluruh mengenai kegiatan 

penga daan/jasa yang akan diaudit sehingga 
memudahkan dalam melakukan langkah-langkah 

audit pada tahap selanjutnya. 

Pelaksanaan audit, yang mencakup langkah-

langkah kerja yang dilakukan auditor dalam proses 
pembuktian, meliputi review/penelaahan, observasi, 

analisis, pengujian, konfirmasi, pengecekan fisik, 

permintaan keterangan dan penggunaan teknik audit 
lainnya. Tujuan tahapan pelaksanaan audit pengadaan 

barang/jasa adalah untuk memperoleh pembuktian 

mengenai kondisi pelaksanaan pengadaan apakah 
telah sesuai dengan kriteria pengadaan yang efektif, 

efisien, dan ekonomis. 

Pelaporan hasil audit, yang mempunyai 

beberapa tujuan yaitu memberikan informasi yang 
obyektif kepada pihak terkait mengenai kegiatan 

pengadaan barang/jasa, menyajikan hasil penilaian 

atas kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, 
menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan 

pengadaan barang/jasa. 
Pemantauan tindak lanjut hasil audit, yang 

merupakan pelaksanaan atas rekomendasi hasil audit 

yang telah disampaikan oleh pimpinan auditan. 
Pemantauan tindak lanjut diperlukan untuk 

mendorong percepatan pelaksanaan serta ketepatan 

pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi. 
 

 

B. Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah menurut BPKP 

 

1. Persiapan Audit 

Tujuannya adalah menjelaskan tujuan dan 
sasaran audit serta mendapatkan informasi umum dan 

dokumen-dokumen berkaitan dengan pengadaan 

barang/jasa yang diaudit. 

 

2. Pelaksanaan Audit 
 

a. Pengujian Sistem Pengendalian Intern 
Tujuannya menilai kondisi sistem pengen 

dalian intern dalam proses pengadaan barang/jasa 

sehingga dapat ditentukan hal-hal yang memerlukan 
pengujian lebih mendalam. 

 

b. Aspek Perencanaan  

Tujuannya menilai apakah pengadaan 
barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku (tidak boleh bertentangan dengan Peraturan 

Presiden No. 54 tahun 2010 dan peraturan-peraturan 
terkait lainnya) dan telah berdasarkan kebutuhan baik 

dari segi kuantitas, kualitas dan jangka waktu serta 

dana yang direncanakan/dianggarkan untuk 
pengadaan barang/jasa telah termasuk biaya 

persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

yang sesuai dengan ketentuan. 

 



 

 

 

c. Aspek Ketaatan Pelaksanaan pada Ketentuan 

Perundang-undangan yang Berlaku 
Menilai bahwa pejabat pembuat komitmen 

dan panitia pengadaan barang/jasa adalah orang yang 

tepat sesuai dengan persyaratan ketentuan 
perundangan yang berlaku.  

Meyakinkan bahwa prosedur pemilihan 

penyedia barang/jasa telah dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

Meyakinkan bahwa isi kontrak pengadaan 

barang/jasa termasuk supervisi pelaksanaan kontrak 

telah sesuai dengan ketentuan. 
 

d. Aspek Kewajaran Harga  

Tujuannya adalah untuk memperoleh 
keyakinan bahwa harga kontrak telah memenuhi 

syarat paling menguntungkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan, serta Pajak dan PNBP yang 

berkaitan dengan pengadaan barang/jasa telah 
dipungut atau disetor sesuai dengan ketentuan. 

 

e. Aspek Ketepatan Kuantitas  
Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa 

realisasi kuantitas pengadaan barang/jasa telah sesuai 

dengan kuantitas yang ditetapkan dalam kontrak dan 
pembayaran telah dilakukan sesuai dengan realisasi 

fisik. 

 

f. Aspek Ketepatan Kualitas  
Tujuannya untuk meyakinkan bahwa kualitas 

pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan persyaratan (spesifikasi) yang 
ditetapkan dalam kontrak. 

 

g. Aspek Ketepatan Waktu  
Tujuannya untuk meyakinkan bahwa 

penyelesaian pengadaan barang/jasa telah sesuai atau 

tidak melampaui jangka waktu yang ditetapkan 

dalam kontrak dan addendumnya. 
 

h. Aspek Pemanfaatan Hasil  

Tujuannya untuk meyakinkan bahwa 
pengadaan barang/jasa yang sedang atau telah 

diselesaikan/diserahkan telah sesuai dengan kebutuhan 

dan atau telah dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. 

 

i. Aspek Identifikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) 

Tujuannya untuk mengidentifikasi adanya 

indikasi TPK dalam pelaksanaan proses pengadaan 
barang/jasa. 

 

j. Penyelesaian Audit 
Tujuannya untuk mengomunikasikan temuan 

audit kepada pejabat yang bertanggung jawab atas 

pengadaan barang/jasa yang diaudit. 

 

3. Pelaporan Hasil Audit 

Materi pokok yang harus disajikan dalam 
laporan hasil audit adalah Dasar audit, Tujuan audit, 

Ruang Lingkup Audit, Data Pengenal, Uraian Hasil 

Audit, Uraian Temuan Hasil Audit, dan Hal-hal 
Penting Lainnya Yang Perlu Diperhatikan. 

 

4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit 
Menindaklanjuti rekomendasi semua temuan 

hasil audit yang ada dalam pelaporan hasil audit 

sampai dengan selesai. 

 
 

C. Penyusunan Kelengkapan Pedoman Audit 

 

1. Persiapan Audit 

Pada hari pertama melakukan audit, Ketua 

Tim menghubungi Pimpinan/Pejabat yang berwenang 

dari Auditan untuk menyerahkan Surat Perintah 
Tugas Audit dan mengadakan pembicaraan dengan 

maksud menjelaskan latar belakang, tujuan dan 

sasaran audit, lingkup audit, target waktu 
penyelesaian audit, serta pihak yang akan mendapat 

laporan hasil audit, mendapatkan informasi umum 

mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa yang 
diaudit dan menciptakan suasana yang dapat 

mendukung kelancaran pelaksanaan audit. 

Setelah Surat Perintah Tugas Audit terbit, 

Ketua Tim yang ditunjuk untuk pelaksanaan audit 
segera membuat Program Kerja Audit (PKA) dan di 

review oleh Pengendali Teknis untuk disempurnakan 

dan harus mempertimbangkan dalam rangka 
penyusunan sasaran, cara, waktu dan penugasan audit. 

 

2. Pelaksanaan Audit 
Dalam pelaksanaan audit, disamping 

berpedoman pada Pedoman Audit Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Tim Audit dituntut untuk 

mengembangkan kreativitasnya dalam menetapkan 
personil dan teknik-teknik audit yang tepat serta 

menggunakan ketajaman analisis. 

Anggota Tim diwajibkan menyusun Kertas 
Kerja Audit (KKA) dan dalam menyusun KKA harus 

merupakan hasil analisa terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan obyek yang diaudit yang 

terdiri dari kondisi yang ada sebenarnya dan 
simpulan hasil audit. Formulir KKA dapat dilihat 

pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 5 pada Lampiran. 

Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 
pelaksanaan audit berakhir, Tim Audit harus 

melaksanakan Berita Acara Pembahasan Hasil Audit, 

Tim Audit memberitahukan hasil auditnya serta 
membuat kesepakatan atas hal-hal yang perlu 

direkomendasikan dalam menindaklanjuti temuan 

hasil audit kepada Auditan dan kesepakatan tersebut 

ditandatangani oleh Tim Audit, Pengendali Mutu/ 



 

 

 

Pengendali Teknis, dan Pejabat yang berwenang dari 

Auditan. 
 

3. Pelaporan Hasil Audit 

Dalam menyusun LHA harus menyatakan 
dasar audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, data 

pengenal, uraian hasil audit, uraian temuan hasil 

audit, dan hal-hal penting lainnya yang perlu 
diperhatikan. 

 

4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit 

Tim Audit wajib memantau pelaksanaan 
tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan Auditan 

sesuai rekomendasi Tim Audit. Bagan alir 

pengembangan audit dapat dilihat pada Gambar 3 
dibawah ini. 

 
Gambar 3. Bagan alir pengembangan audit. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan perumusan masalah dan hasil 

penelitian dapat diambil kesimpulan: 

1) Kelemahan-kelemahan yang ada dalam Pelaporan 

Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Ngawi yaitu 
masih terdapat kendala-kendala dalam 

mendapatkan informasi umum tentang kegiatan 

tersebut, masih terdapat kendala-kendala dalam 
menuangkan temuan-temuan di lapangan karena 

belum dibekali dengan program kerja audit, cara 

penulisan temuan ke dalam kertas kerja audit, dan 
belum ada pembahasan hasil audit, dan isi 

Pelaporan Hasil Pemeriksaan Fisik pada BKP4K 

belum dapat digunakan untuk mengambil langkah 

apa dalam memperbaiki kegiatan pengadaan 
barang/jasa. 

2) Dengan pengembangan sistem audit ini auditor 

sebagai pelaksana dapat melaksanakan audit 
dengan panduan audit yang ada karena dalam 

bekerja sudah dibekali dengan program kerja audit 

dan dalam menuangkan hasil temuan ditulis dalam 

kertas kerja audit sehingga bukti hasil pekerjaan 
dapat diarsipkan sebagai dasar dalam pembuatan 

laporan hasil audit.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu adanya 
saran-saran sebagai berikut : 

1) Untuk mengatasi permasalahan-permasa-lahan 

yang merupakan kendala-kendala tersebut 
diperlukan penyusunan kelengkapan pedoman 

audit secara detail untuk kasus audit konstruksi, 

yaitu persiapan audit, pelaksanaan audit, pelapor-an 

hasil audit dan pemantauan tindak lanjut hasil 
audit. 

2) Kelengkapan pedoman audit untuk kasus audit 

konstruksi terhadap 4 (empat) komponen, yaitu 
persiapan audit, pelaksanaan audit, pelapor-an hasil 

audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit 

terutama untuk pelaksanaan audit perlu adanya 
program kerja audit yang lebih rinci lagi sehingga 

akan didapatkan kualitas audit pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang lebih bermutu. 
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Tabel 2. KKA Sistem 

Pengendalian Intern. 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

1. Perencanaan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

2. Pembentukan panitia lelang telah dilaksanakan namun masih ada 
beberapa anggota yang belum lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa. 

3. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Penyusunan dokumen lelang telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

5. Pengumuman lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

6. Kualifikasi penyedia barang/jasa (pra/pasca) telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

7. Pengambilan dokumen lelang telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

8. Penjelasan (aanwijzing) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

9. Penyerahan dan pembukaan penawaran telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku  

10. Evaluasi penawaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

11. Pengumuman calon pemenang telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

12. Sanggahan peserta lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

13. Penunjukan pemenang lelang telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
14. Penandatangan kontrak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

15. Pelaksanaan kontrak/penyerahan barang/jasa telah dilaksanakan 

namun kualitas dan kuantitas pekerjaan belum sesuai dengan 

kontrak/rencana anggaran biaya. 

16. Pembayaran dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

17. Pemanfaatan belum dapat dimanfaatkan karena pada saat audit fisik 

pekerjaan belum selesai. 

 

Kesimpulan : 

1. Terdapat beberapa anggota panitia pengadaan barang/jasa yang 

belum lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa. 

2. Terdapat kualitas dan kuantitas pekerjaan belum sesuai dengan 

kontrak/rencana anggaran biaya. 

 

Tabel 3. KKA Perencanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 
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Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 
1. Telah diteliti pengadaan barang/jasa yang diberlakukan pada Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Ngawi, tidak bertentangan dengan Peraturan 

Presiden No. 54 tahun 2010. 

2. Telah diteliti pedoman pengadaan barang/jasa yang diberlakukan pada 

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Ngawi, hasilnya : 

 Telah menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, terbuka dan 

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. 

 Telah mengutamakan kebijakan umum pemerintah dalam 

pengadaan barang/jasa, misalnya: penggunaan produksi dalam 

negeri, dengan sasaran perluas kesempatan lapangan kerja, 

meningkatkan peran serta usaha kecil/koperasi kecil. 

3. Telah diteliti, permintaan barang/jasa memang berasal dari pemakai 

(user). 

4. Antara usulan pengadaan barang/jasa dengan rencana kerja tahunan 

terdapat kesesuaian. 

5. Telah diteliti dokumen pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan 

untuk mengetahui kuantitas, kualitas dan waktu penyelesaiannya. 

6. Telah diteliti, bahwa unsur biaya dan nilai pengadaan barang/jasa telah 

termasuk dalam DPA minimal terdiri dari : biaya administrasi 

(honorarium, biaya pengumuman, dan biaya penggandaan dokumen) 

dan nilai besaran pengadaan barang/jasa itu sendiri. 
 

Kesimpulan : 

Perencanaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Tabel 4. KKA Ketaatan Pelaksanaan 

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa. 
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Aspek Ketaatan Pelaksanaan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada 

Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku  

1. Telah diteliti personil yang terlibat dalam struktur organisasi 

pengguna dan panitia pengadaan barang/jasa dan hasilnya : 

- pejabat pembuat komitmen barang/jasa dan bendaharawan tidak 

merangkap sebagai panitia pengadaan barang/jasa, 
2. Pejabat pembuat komitmen dan beberapa anggota panitia pengadaan 

barang/jasa belum memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Pejabat pembuat komitmen, panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa telah  

menandatangani pakta integritas untuk kegiatan tersebut. 

4. Metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dipilih pelelangan 

umum, telah tepat.   

5. Telah didapatkan kelengkapan  dokumen pengadaan barang/jasa yang 

terdiri dari : pemenang lelang, beberapa calon pemenang lelang, 

laporan hasil evaluasi panitia lelang, dll. 

6. Isi pengumuman lelang telah sesuai dengan ketentuan dan informatif 

(antara lain nama dan alamat proyek, jenis dan nilai pekerjaan, lokasi 

pekerjaan, kualifikasi calon rekanan yang diperlukan, dsb). 

7. Pengumuman lelang telah diumumkan pada LPSE Kabupaten Ngawi. 

8. Ttanggal pengumuman lelang memberikan waktu yang cukup bagi 

calon peserta lelang untuk mengambil dokumen lelang dan 

menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti lelang. 

9. Biaya untuk pengumuman lelang telah disediakan dalam anggaran kantor 

atau dipertanggungjawabkan atas beban kantor dan tidak atas beban 

pemenang lelang atau calon peserta lelang yang akan dimenangkan. 

10. Metode evaluasi yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan adalah sistem gugur.  

11. Telah dipelajari kontrak pengadaan barang/jasa yang bersangkutan 

dan bandingkan dengan syarat umum dan syarat khusus kontrak yang 
disampaikan sebelumnya dalam dokumen pemilihan penyedia 

barang/jasa, dan telah sesuai. 

12. Telah diteliti sistem kontrak yang ditandatangani/digunakan lumpsum, 

telah tepat, dan telah sesuai dengan realisasi pelaksanaannya. 
 

Kesimpulan : 

Pelaksanaan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Tabel 5. KKA Ketepatan Kuantitas. 
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PEKERJAAN KOLOM/KUDA-KUDA UKURAN 15/15 
 

Analisa Pekerjaan Beton 

1m
3
 Membuat Kolom 

Ukuran 15/15 

SAT KOEF HRG SAT JUMLAH 

Bahan 

     Beton K.225 
     Pembesian 4-Ø10 

     Begesting Kolom  

 

m
3
 

kg 

m
2
 

 

1,000 
152,320 

26,667 

 

596.270 
10.660 

96.190 

 

596.270,00 
1.623.731,20 

2.565.098,73 

Jumlah 

Dibulatkan 

4.785.099,93 

4.785.090,00 

Realisasi Pekerjaan 

1m
3
 Membuat Kolom 
Ukuran 15/15 

SAT KOEF HRG SAT JUMLAH 

Bahan 
     Beton K.225 

     Pembesian 4-Ø8 

     Begesting Sloof 

 
m

3
 

kg 

m
2
 

 
1,000 

121,856 

26,667 

 
596.270 

8.600 

96.190 

 
596.270,00 

1.047.961,60 

2.565.098,73 

Jumlah 

Dibulatkan 

4.209.330,33 

4.209.330,00 
 

No. Jenis Pekerjaan Volume Hrg Sat Jumlah 

IV 

3 

PEKERJAAN BETON 

Pekerjaan Kolom  

Ukuran 15x15 K.225 

Panjang Kolom = 142,8m  

= 3,213/(0,15x0,15) 

 

3,213m
3
 

 

4.785.090 

 

15.374.494,17 

Realisasi Pekerjaan 

3 Pekerjaan Kolom  

Ukuran 10x12 K.225 

V. Kolom = 1,7136m
3
 

= 142,8x0,10x0,12 

1,7136m
3
 4.209.330 7.213.107,89 

 

Kesimpulan : 

Terdapat pekerjaan yg seharusnya Pekerjaan Kolom/Kuda-Kuda Uk. 15x15 

K.225 Pembesian 4-Ø10 tetapi dlm pelaksanaannya Uk. 10x12 K.225 

Pembesian 4-Ø8 shg terdapat selisih nilai pekerjaan tsb yg harus dikembalikan 

ke kas daerah sebesar Rp.15.374.494,17 - Rp.7.213.107,89 = Rp.8.161.386,28 

Tabel 6. KKA Ketepatan 

Kuantitas. 

 

 
 

INSPEKTORAT 

KABUPATEN NGAWI 

 

No. KKA 
Ref.Prog.Audit No. 

Disusun Oleh 

Tgl. Dan Paraf 

Direview Oleh 

Tgl. Dan Paraf 

: 
: 

: 

: 

: 

: 

OBYEK AUDIT  
TAHUN ANGGARAN 

: BKP4K Kab. Ngawi 
: 2011 

 

PEKERJAAN PONDASI BANGUNAN 

Analisa Pekerjaan Pondasi, Pasangan dan Plesteran 

1m
3
 Pasangan Batu Belah 

Campuran 1:4 

SAT KOEF HRG 

SAT 

JUMLAH 

Bahan 

     Batu Belah 15/20 

     Semen Portland 
     Pasir Pasang 

Tenaga 

     Pekerja 

     Tukang Batu 

     Kepala Tukang 

     Mandor 

 

m
3
 

kg 
m

3
 

 

OH 

OH 

OH 

OH 

 

1,100 

163,000 
0,520 

 

1,500 

0,600 

0,060 

0,075 

 

100.000 

1.120 
100.000 

 

30.000 

40.000 

45.000 

45.000 

 

110.000 

182.560 
52.000 

 

45.000 

24.000 

2.700 

3.375 

Jumlah 

Dibulatkan 

419.635 

419.630 

Realisasi Pekerjaan 

1m3 Pasangan Batu Belah 

Campuran 1:6 

SAT KOEF HRG 

SAT 

JUMLAH 

Bahan 

     Batu Belah 15/20 

     Semen Portland 

     Pasir Pasang 

Tenaga 

     Pekerja 

     Tukang Batu 

     Kepala Tukang 

     Mandor 

 

m3 

kg 

m3 

 

OH 

OH 

OH 

OH 

 

1,100 

108,667 

0,780 

 

1,500 

0,600 

0,060 

0,075 

 

100.000 

1.120 

100.000 

 

30.000 

40.000 

45.000 

45.000 

 

110.000 

121.707 

78.000 

 

45.000 

24.000 

2.700 

3.375 

Jumlah 

Dibulatkan 

384.782 

384.780 

 

No. Jenis Pekerjaan Volume Hrg Sat Jumlah 

III 

2 

PEKERJAAN 

PASANGAN/ 

PLESTERAN 

Pasangan Batu Belah 

Camp. 1:4 

 

 

 

73,409m
3
 

 

 

 

419.630 

 

 

 

30.804.618,67 

Realisasi Pekerjaan 

 Pasangan Batu Belah 

Camp. 1:6 

73,409m3 384.780 28.246.315,02 

 

Kesimpulan : 

Terdapat pekerjaan yang seharusnya Pasangan Batu Belah Campuran 

Semen : Pasir = 1 : 4 tetapi dalam pelaksanaannya Pasangan Batu Belah 

Campuran Semen : Pasir = 1 : 6 sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan 

tersebut yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar 

Rp.30.804.618,67-Rp.28.246.315,02 = Rp.2.558.303,65 

 

Tabel 7. KKA Ketepatan Kualitas. 
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Aspek Ketepatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa 

 

1. Telah dipelajari dokumen kontrak, untuk mengetahui persyaratan 

kualitas barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak. 

2. Telah dilakukan pengujian kualitas barang/jasa untuk meyakini 

bahwa spesifikasinya telah sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan dalam kontrak. Hasil pengujian dituangkan dalam 

Berita Acara Pengujian Mutu. 

3. Dan juga dilakukan konfirmasi kepada unit atau pihak pemakai 

barang yang telah dibeli. 

4. Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada 

dalam kontrak. 

 

Kesimpulan : 

Setelah diadakan pengujian kualitasbarang/jasa, ternyata tidak sesuai 

dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak, direkomendasikan 

kontraktor pelaksana kegiatan untuk memperbaiki sesuai dengan 

kualitas yang dipersyaratkan dalam kontrak. 

Analisa Pekerjaan Beton 
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