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Suatu pemerik snan rnctiputi pcngujian bukri-bukti )311!! mendukung angka-angka dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada 
perumbangan prolesional pemeriksa, terrnasuk penilaian risrko salah saji ) ang material 
dalam laporan kcuangan. bark yang disebabkan olch kecurangan maupun kesalahan. 
Dalarn rnelakukan penilaran nxiko, Pemenksa mempertimbangka 1 pengendalinn intern 
yang relevan dengan pen) usunan dan pen) ajian wajar laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten I ornbok Utara untuk rnerancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai 
dengan kondisi ) ang ada, tetapi bukan untuk tujuan men) atakan opini atas efekriv itas 
pengendahan intern Pemerintah Kabuparen Lornbok Utara. Pernerixsaan yang dilakukan 
BPK juga rnencakup ev alua; ... i alas ketepan,n kebijakan akuntansi ) anu digunakan dan 
kewajaran estimasi akuntansi ) ang dibuat oleh Pemerintah Kabupaien l ornbok Utara, 
serta ev aluasi atas pen} aj i,m lapomn l,.euangan sccara l...esd uruhan. 

Laporan atas Laporau Keuangan 
Berdasarkun Undang-Undang Norr« r 15 Tahun :!004 tcntang Pcrneriksaan Pcngelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan ~cgara dan Undang-Undang Nornor 15 J alum 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuang.m. APK telah mcrneriksa Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten I ombok l tara ) ang tcrdiri dari Ncraca per 31 Desember '.WIX. 
Laporan Realisasi Anggaran. l aporan Peruhahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan 
Operasional. Laporan Arus Kus dan Laporan Pcrubahan Ekuitas unruk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut. serta Catatan atas Laporan Keuangan. 

Tanggnng .Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan 
Pcmerinrah Kabupaten l ombok Utara bertanggung uwab atas pen) usunan dan penyajian 
wajar laporan keuangan scsuai dengan Siandar Akuntanst Pernerimuhan dan pengendalian 
intern yang memadai untuk men) usun laporan keuangan , anu bebas dari salah saji 
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, 

Tanggung ,Jawab BPK 
Tanggung jawab BPk. adalah untuk menyatakan suatu opmi atas laporan keuangan 
berdasarkan pemeriksaan BP"-. BPK melaksanaknn pemeriksaan berdasarkan Srandar 
Pemeriksaan Keuangan ,cgarn. Standur tcrscbut mengharuskan BPK rnernaruhi kode erik 
BPK. serta mcrencanakan dan melaksanakan pemeriksaan unruk mcmperoleh keyakinan 
yang rncmadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan pen) ajian 
material. 
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SADAN PEMERTKSA KEUANGA 

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Penanggung Jawab Pemeriksaan, 

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat. 
sebagai dasar untuk mcnyatakan opini BPK. 

Opini 
Mcnurut opini BPK. laporan kcuangan yang disebut di atas. menyajikan secara wajar, 
dalam scrnua hat yang material. poslsi keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara 
tanggal 31 Desember 2018. dan realisasi anggaran. perubahan saldo anggaran lebih, 
operasional. arus kas, serta perubahan ekuiras untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut, scsuai dengan Standar Akuntansi Pemcrintahan. 

Laporan atas SPI dan Kepatuhan 
Untuk memperoleh key akinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut. 
BPK juga rnelakukan pemeriksaan terhadap sistem pcngendalian intern dan kepatuhan 
terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pernerlksaan atas Sistem 
Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan alas Kepatu tan rerhadap Kctentuan 
Peraruran Perundang-undangan disajikan dalam Laporan "',;omor 131.B'LHP· 
LKPD/XIX.MTR/ 05,2019 dan Nomor 131.C LHP-LKPD/XIX.MTR 05 '2019 tanggal 24 
Mei 2019. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. 


