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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Audit Internal 

 Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya 

mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan membantu semua 

anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggung jawabannya 

dengan cara menyediakan analisis, rekomendasi, komentar-komentar yang 

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah, dan penilaian. Penilaian 

tersebut meliputi penilaian terhadap seluruh aktivitas perusahaan termasuk 

penilaian terhadap struktur organisasi, rencana-rencana, kebijakan, prestasi 

pegawai, dan ketaatan terhadap prosedur. 

 Pengertian audit internal menurut Sawyer (2005:10) adalah sebagai 

berikut: 

 “Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan apakah: 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. 

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimaisasi. 

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa 

diterima telah diikuti. 

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi. 
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5. Sumber daya telah dilakukan secara efisien dan ekonomis. 

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. 

Semua dilakukan degan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen 

dan membantu anggota oganisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya 

secara efektif.” 

 Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal Auditors – IIA) dikutip oleh 

Messier (2005:514) mendefinisikan audit internal sebagai berikut: 

 “Audit intern adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan 

konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan 

operasi organisasi. Audit intern ini membantu organisasi mencapai 

tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, 

pengendalian, dan proses tata kelola.” 

 Definisi ini mengandung pengertian bahwa audit internal merupakan suatu 

aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan 

informasi, dan dapat menambah nilai tambah bagi perusahaan. Pelaksanaan audit 

internal dilakukan secara independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh 

oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan yang diaudit. 

Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan 

objektif tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi. 

 Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:28) memberikan definisi audit 

internal sebagai berikut: 

 “Audit internal merupakan auditor yang bekerja dalam perusahaan 

(perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, 

menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, 

menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta 

menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian 

organisasi.” 

Dari uraian definisi tersebut maka audit internal merupakan:  
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1. Audit internal merupakan suatu jasa asuransi dan konsultasi atas empat hal 

yaitu; memberikan nilai tambah kegiatan, mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas pengelolaan resiko, Pengendalian Intern, dan tata kelola 

perusahaan. 

2. Audit internal bertanggung jawab kepada manajemen puncak atas hasil 

pekerjaan yang dilaksanakan. 

3. Audit internal merupakan alat kontrol bagi manajemen yang berfungsi 

mengukur dan menilai keefektivan alat-alat pengendalian lainnya. 

4. Objek penelitian dan penilaian bagi audit internal adalah prosedur-

prosedur, catatan-catatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang telah 

ditetapkan pimpinan perusahaan. 

5. Penilaian dilakukan dengan objektif dan independen. 

2.1.1 Standar Profesi Audit Internal 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:5) tujuan 

Standar Profesi Audit Internal adalah sebagai berikut: 

1. “Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi 

kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor 

internal 

2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang 

lingkup, dan tujuan audit internal 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi 
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4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan 

kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi 

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan 

bagi auditor internal 

6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang 

seharusnya (international best practice)”. 

Adapun Standar Profesi Audit Internal menurut Boynton et al (2001:982) 

meliputi: 

1. Independensi dan Objektivitas 

Dalam menjalankan tugasnya seorang auditor internal harus 

independen dan memiliki sikap objektif dalam memberikan jasa assurance 

dan jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Standar Profesi Audit 

internal (SPAI) yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung 

jawabnya. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam 

Standar Profesi Audit Internal (2004:15) menyatakan: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang 

memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya. 

Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki 

akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan 

pengawas organisasi dan auditor internal harus memiliki sikap 

mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari 

kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of 

interest)”. 

Jadi unit audit internal ini harus terpisah dari unit-unit lain dalam suatu 

perusahaan. Audit internal ini bertanggungjawab melaksanakan 
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pemeriksaan dan memberikan laporan serta rekomendasi langsung kepada 

pimpinan perusahaan. 

Objektivitas merupakan perilaku yang tidak memihak, tidak bias, dan 

menghindari konflik kepentingan. Karena itu auditor internal harus 

memiliki objektivitas agar auditor internal tidak mengurangi 

pengembangannya atas suatu masalah audit atas pertimbangan lain. 

2. Keahlian dan Kecermatan Profesional 

a. Keahlian 

Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi 

lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. 

b. Kecermatan Profesional 

Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keterampilan yang 

diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup berhati-hati dan 

kompeten. Kecermatan professional yang tepat tidak berarti sempurna 

bebas dari kesalahan. 

3. Lingkup Pekerjaan Audit Internal 

Ruang lingkup audit internal menurut The Institute of Internal Auditors 

(IIA) yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983) adalah sebagai berikut: 

“The scope of internal auditing should encompass the examination 

and evaluation of the eduquacy and effectiveness of the 

organizations system of internal control and quality of 

performance in carrying out assigned responsibilities: (1) 

realibility and integrity of information; (2) compliance with 

policies , plans, procedures, laws, regulations and contracs; (3) 

safeguarding of assets; (4) economical and efficient use of 

resources; (5) accomplishment of established objectives and goals 

for operations programs.” 
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Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkup 

pekerjaan audit internal meliputi keandalan informasi, kesesuaian dengan 

kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan; 

perlindungan terhadap harta; penggunaan sumber daya secara ekonomis 

dan efisien; dan pencapaian tujuan perusahaan. Adapun penjelasannya 

dalah sebagai berikut: 

a. Keandalan Informasi 

Auditor Internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan 

dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan 

informasi tersebut. 

b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan 

peraturan perundang-undangan. 

Auditor internal harus memeriksa sistem yang ditetapkan untuk 

memastikan ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, 

dan peraturan perundang-undangan. 

c. Perlindungan terhadap harta 

Auditor internal harus memeriksa kesesuaian sarana yang 

digunakan untuk melindungi harta kekayaan organisasi. 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien 

Auditor internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi sumber 

daya yang digunakan. 
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e. Pencapaian tujuan 

Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan apa 

yang dicapai maka auditor internal harus memeriksa program. 

4. Pelaksanaan Tugas Audit Internal 

Pelaksanaan tugas audit diperlukan oleh auditor internal untuk 

memberikan informasi yang mendukung kegiatan audit. Pelaksanaan 

kegiatan audit menurut Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2005:23-24) adalah: 

“Dalam melaksanakan audit internal, auditor internal harus 

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan 

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai 

tujuan penugasan”. 

Dari pernyataan di atas, auditor internal harus dapat 

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan 

informasi yang tepat pada pelaksanaan audit untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan 

staff. 

Menurut The Institute of Internal Audit (IIA) yang dikutip oleh 

Boynton et al (2011:983). Pelaksanaan audit internal sebagai berikut: 

“Audit work should include planning the audit, examining and 

evaluating information, communicating results, and following up 

performance of audit work should include : 

1. Planning the audit. Internal auditors should plan each audit. 
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2. Examining and evaluation information. Internal auditors 

should collect, analyze, interpret, and document information to 

support audit results. 

3. Communicating result. Internal auditors should report the 

result of their audit work. 

4. Following up. Internal auditors should follow up to ascertain 

that appropriate actions is taken on reported audit findings”. 

Berikut ini akan dijelaskan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan audit: 

1. Perencanaan audit (planning the audit) 

Auditor internal melakukan suatu perancanaan audit agar 

dapat lebih memahami tugas audit yang akan dijalani dan agar 

audit yang dilakukan tersebut terarah dan tepat sasaran. 

Perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan 

meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup audit 

b. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan 

diaudit 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk 

melaksanakan audit 

d. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu 

e. Melaksanakan survey 

f. Penulisan program audit 
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g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-

hasil audit akan disampaikan 

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi (Examining and 

evaluation information) 

a. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ruang 

lingkup tujuan audit 

b. Informasi harus cukup, kompeten, relevan, dan berguna 

sebagai dasar untuk memberi rekomendasi dan temuan 

audit. 

c. Prosedur audit yang meliputi teknik sampling dan 

pengujian harus dipilih pada awal audit. 

d. Mengawasi proses, pengumpulan, penganalisaan, 

penginterpretasian, dan pendokumentasian informasi untuk 

memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan audit 

internal diperoleh dan dicapai sesuai sasaran. 

e. Menyiapkan kertas kerja audit. 

3. Penyampaian hasil audit (Communicating result) 

Laporan audit harus disebarkan jika pelaksanaan audit telah 

lengkap, dapat disajikan secara tertulis baik secara formal 

maupun informal. 
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4. Tindakan lanjut hasil audit (Following up) 

Pekerjaan audit internal tidak berakhir sampai 

dikeluarkannya laporan tetapi harus berlanjut dengan 

pemantauan untuk menentukan apakah tindakan yang tepat 

telah diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan 

dalam temuan-temuan dan saran-saran audit di dalam laporan 

audit akhir. 

 5. Manajemen Bagian Audit 

Fungsi audit internal harus dikelola secara tepat agar dapat 

bekerja secara efektif. Pimpinan audit internal bertanggung 

jawab mengelola bagian audit internal secara tepat, sehingga 

pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung 

jawab disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh 

dewan, sumber daya bagian audit internal digunakan secara 

efektif dan efisien, pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan 

dilakukan secara standar profesi. 

 Menurut Boynton et al (2011:983) pimpinan audit harus mengelola 

bagian audit internal secara tepat mengenai: 

a. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab 

Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan, tujuan, 

kewenangan, dan tanggun jawab bagian audit internal. 
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b. Perencanaan 

Pimpinan audit internal harus merencanakan segala sesuatu untuk 

pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 

c. Kebijaksanaan 

Sebagai pedoman bagi staf audit maka pimpinan audit internal harus 

menuat kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis. 

d. Manajemen Personel 

Untuk memilih dan mengembangkan sumber daya bagian audit 

internal maka pimpinan audit internal harus menetapkan program. 

e. Auditor Eksternal 

Pimpinan audit internal harus mengkoordinasi upaya antara auditor 

internal dan auditor eksternal. 

f. Pengendalian Mutu 

Untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal, 

pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan 

pengendalian mutu jaminan kualitas. 

2.1.2 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

 Fungsi dan tanggung jawab audit internal dalam suatu organisasi harus 

ditetapkan dengan jelas dan mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen. 

Fungsi audit internal adalah sebagai alat manajemen untuk menilai efektivitas 

serta efesiensi pelaksanaan pengendalian intern perusahaan, kemudian 

memberikan hasil berupa saran dan rekomendasi bagi manajemen yang akan 

dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya. 
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Fungsi Audit Internal menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (2002:211) 

tertera seperti di bawah ini 

a. “Fungsi internal Audit adalah menyelidiki dan menilai Pengendalian 

Intern  dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan 

demikian fungsi internal audit merupakan bentuk pengendalian yang 

fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur 

pengendalian intern yang lain. 

b. Fungsi Internal Audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang 

terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa 

akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi 

manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara 

menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar 

penting terhadap kegiatan manajemen, internal auditor menyediakan jasa 

tersebut. Internal auditor  berhubungan dengan semua tahap kegiatan 

perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada  audit atas catatan 

akuntansi.” 

Tanggung jawab seorang auditor internal dalam perusahaan tergantung 

pada status dan kedudukannya di dalam struktur organisasi. Wewenang yang 

berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh 

kepada auditor internal tersebut untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan 

perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi. Tanggung jawab 

Auditor internal menurut Ratliff (2002:13) antara lain: 
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1. “Formulating of Controls (Merumuskan Pengendalian) 

2. Implementation of Controls (Mengimplementasikan Pengendalian) 

3. Testing Operational Compliance with Controls (Menguji Ketaatan 

Operasional dengan Pengendalian) 

4. Evaluating of Controls (Mengevaluasi Pengendalian).” 

2.1.3 Kedudukan Auditor Internal 

Bekerja secara efektif dengan manajemen, maka auditor internal sangat 

ditentukan  oleh kebebasan dalam melakukan pemeriksaan. Kebebasan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah dalam arti dapat memasuki ke setiap jenjang 

manajemen yang diperiksa. Untuk itu sebagai bagian dari manajemen, maka 

auditor internal harus melaporkan aktivitasnya kepada pejabat yang lebih tinggi.  

Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi 

keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut 

memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta 

dapat bekerja dengan baik dalam arti independen dan objektif.            

 Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas disertai 

dengan job description yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam 

proses komunikasi antara auditor internal dengan pihak pemilik perusahaan atau 

manajer. Namun sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat 

jalannya arus pelaporan dari auditor internal karena itu perlu ditentukan secara 

tegas kedudukan auditor internal ini. Menurut Sukrisno Agoes (2004:243) ada 

empat alternatif kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi yaitu: 

 



20 

 

 

1. Bagian audit internal berada dibawah direktur keuangan (sejajar dengan 

bagian akuntansi keuangan). 

2. Bagian audit internal merupakan staf direktur utama. 

3. Bagian audit internal merupakan staf dari dewan komisaris. 

4. Bagian audit internal dipimpin oleh seorang audit internal direktur. 

Kedudukan seorang auditor internal juga tidak memiliki wewenang 

langsung terhadap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan, kecuali 

pihak yang memang berada dibawahnya dalam departemen audit internal itu 

sendiri. 

2.1.4 Program Audit Internal 

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat 

audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau 

program audit yang akan dilakukan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai 

alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara 

keseluruhan. 

Program audit mempunyai rencana tindakan-tindakan yang terperinci atau 

kerangka pekerjaan auditor yang meliputi pengalokasian waktu setiap prosedur 

bagi setiap orang yang melakukan audit dengan tujuan untuk membatasi ruang 

lingkup audit dan sebagai petunjuk serta sebagai bahan pengawasan terhadap para 

asisten. Program audit ini sangat penting karena sebagai landasan atau pedoman 

mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan. Audit program berisi 

seperangkat prosedur analitis atau langkah-langkah pengumpulan bukti-bukti 

audit. Tujuan langkah-langkah ini adalah untuk: 
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a. Pengumpulan bukti-bukti. 

b. Penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian. 

c. Penilaian efisiensi, ekonomis dan efektivitas dari kegiatan yang di-review. 

Suatu persiapan program audit internal meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Persiapan audit 

2. Survey pendahuluan 

3. Audit terhadap system informasi dan analisis kinerja auditee 

4. Petunjuk terhadap operasi 

5. Petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan laporan audit 

6. Prosedur wrap up (tindak lanjut) 

Dengan adanya program audit sebagai alat perencanaan dan pengawasan, 

akan membantu pemeriksaan menjadi lebih efektif. 

2.1.5 Laporan Audit Internal 

Hasil akhir pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk 

laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal 

merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil 

kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh 

mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan.  

2.1.6 Tindak Lanjut Audit Internal 

Tindak lanjut merupakan tahap akhir dari langkah audit internal, yang 

melaksanakannya adalah manajemen yaitu mengadakan perbaikan yang dapat 

meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan perusahaan. 
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Audit internal terus-menerus meninjau tindak lanjut, karena tindak lanjut 

ini dimaksudkan supaya audit internal memiliki keyakinan bahwa tindakan yang 

layak telah diambil sesuai dengan yang dilaporkannya pada laporan temuan audit. 

Jadi, pekerjaan audit internal dikatakan efektif apabila pihak manajemen 

meman faatkan hasil-hasil pekerjaan tersebut. Banyak kepala auditor merasakan 

bahwa faktor penting keberhasilan program audit internal adalah untuk membantu 

manajemen dalam mencapai tujuan. 

2.2 Pengertian Efektivitas 

 Istilah efektivitas dan efesiensi sangat penting artinya dalam Pengendalian 

Intern. Pengendalian berorientasi pada usaha untuk menilai dan meningkatkan 

unsur efektivitas dan efesiensi dari setiap aktivitas dalam suatu organisasi. 

 Menurut Komaruddin (1994, 205), mendefinisikan efektivitas sebagai 

berikut: 

 “Efektivitas (Effectiveness) adalah suatu keadaan yang menunjukkan 

tingkatan keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan lebih dulu.” 

 Jadi efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah didapat, 

efektivitas dapat dicapai dengan pelaksanaan suatu proses yang sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Apabila tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai maka 

dapat disebut efektif. Efektivitas merupakan perbandingan antara target atau 

sesuatu yang hendak dicapai dengan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi 

berdasarkan kenyataan yang ada. 
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2.3 Pengendalian Intern 

 Pengendalian Intern diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi dan 

meminimalisir hal-hal yang terjadi di luar rencana, pengendalian intern juga 

meningkatkan efisiensi, mencegah terjadinya kerugian atas aktiva, mempertinggi 

tingkat keandalan data dalam laporan keuangan, dan mendorong untuk 

dipatuhinya hukum dan aturan yang telah ditetapkan. 

 2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern  

Pengertian Pengendalian Intern menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja 

(1998:171) adalah sebagai berikut: 

 “Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efesiensi operasi.” 

Konsep tersebut merumuskan pengendalian intern sebagai suatu proses 

yang dipengaruhi oleh orang-orang di dalamnya (direksi, manajemen dan personel 

lainnya), yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar (reasonable 

assurance) bahwa tujuan berikut ini akan tercapai: (1) dapat dipercayanya laporan 

keuangan (2) ketaatan pada undang-udang dan peraturan yang berlaku (3) 

efektivitas dan efesiensi operasi. 

Dari definisi pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep dasar 

sebagai berikut: 



24 

 

 

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian yang bersifat persuasif dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan tapi 

juga infrastruktur entitas. 

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang 

mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain. Bukan hanya 

terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir. 

3. Pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan yang 

memadai, bukan keyakinan mutlak. Bagi manajemen dan dewan komisaris, 

keterbatasan yang melekat dalam semua sistem Pengendalian intern dan 

pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam mencapai tujuan Pengendalian 

intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan 

yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasional.   

Pengendalian intern yang baik dapat menstandarisasi proses kerja sehingga 

menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi 

terjadinya kesalahan. 

2.3.2 Elemen-elemen Pengendalian Intern  

 Setiap perusahaan memiliki karakteristik atau sifat khusus yang berbeda 

karena perbedaan karakteristik tersebut. Pengendalian intern yang baik pada suatu 

perusahaan belum tentu baik pada perusahaan lainnya oleh sebab itu untuk 

menciptakan suatu pengendalian intern harus diperhatikan faktor-faktor yang 
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dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pengendalian Intern  

yang baik harus memenuhi beberapa kriteria atau unsur. 

Komponen-komponen pengedalian internal menurut Sukrisno Agoes 

(2004:75) yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian. 

2. Penilaian risiko. 

3. Aktivitas pengendalian. 

4. Informasi dan komunikasi. 

5. Pemantauan. 

Penjelasan unsur-unsur Pengendalian intern  tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan pengendalian 

 Mencerminkan sikap dan tindakan manajemen mengenai Pengendalian 

Intern  perusahaan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 

a. Nilai etika dan kejujuran 

Adalah produk dari dasar etika dan perilaku entitas dan bagaimana 

standar tersebut dijalankan dalam praktek. Ini meliputi tindakan 

manajemen untuk mengurangi atau menghindarkan godaan yang dapat 

menyebabkan pegawai bekerja tidak jujur (mencegah terjadinya 

tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu-individu dalam 

perusahaan). 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen 
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terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara 

kecerdasan, pelatihan dan pengalaman yang dituntut dalam 

pengembangan kompetensi. 

c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit 

 Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan 

berbadan hukum perseroan terbatas. Komite Audit dibebani tanggung 

jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan ketaatan 

terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. 

d. Filosofi gaya manajemen dan operasi 

 Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter 

bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang 

seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh 

perusahaan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang 

bagaimana operasi entitas harus dilaksanakan. 

e. Struktur organisasi 

Mencerminkan garis tanggung jawab dan menggambarkan pembagian 

kedudukan atau jabatan yang dapat diperjelas tingkat kepemimpinan 

dalam perusahaan. 

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan 

perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. 
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g. Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia 

Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia berhubungan dengan 

proses penerimaan, penempatan, pelatihan, evaluasi, konseling, 

promosi, penggantian dan tindakan perbaikan. 

2. Penilaian Risiko 

 Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola risiko yang 

berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang akan disajikan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.Risiko pengendalian 

dapat terjadi ditimbulkan dari hal-hal berikut: 

 Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan, karyawan baru, sistem 

informasi baru, pertumbuhan yang pesat, teknologi baru, dan kegiatan 

yang baru. 

3. Informasi dan komunikasi 

 Kualitas Pengendalian Intern, termasuk sistem informasi akuntansi 

mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membuat keputusan 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan dan menyiapkan 

laporan keuangan yang layak. 

 Komunikasi merupakan proses pemahaman peran individual dan 

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan Pengendalian Intern  

terhadap laporan keuangan. Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan 

pedoman kebijakan, pedoman akuntansi, pelaporan keuangan dan 



28 

 

 

memorandum. Atau dapat juga dibuat secara lisan dan melalui tindakan 

yang dilakukan oleh manajemen. 

4. Aktivitas pengendalian 

 Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur dan semua 

tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengantisipasi semua risiko 

dalam upaya pencapaian tujuan dalam perusahaan. Kegiatan pengendalian 

dapat dikatagorikan dalam kebijakan dan prosedur sebagai berikut: 

a. Tinjauan ulang atas prestasi 

b. Pengendalian pengelolaan informasi 

c. Pengendalian fisik 

d. Pemisahan tugas 

5. Pemantauan 

 Suatu proses yang menguji dan merupakan kualitas pelaksanaan 

Pengendalian Intern  termasuk menetapkan rancangan dan operasi 

pengendalian dalam dasar periode waktu dan mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan. Dari hasil pemantauan ini dapat diketahui 

kelemahan dan kelebihan perusahaan, sehingga dapat disusun 

Pengendalian Intern  yang baik. 

 Elemen-elemen pengendalian yang tergabung dan berjalan dengan baik 

dapat meningkatkan efektivitas Pengendalian Intern minimal terdiri dari empat 

elemen utama yang berjalan sinergis, saling melengkapi dan saling mendukung. 

Mampu meminimalisir potensi penggelapan, pencurian dan bentuk 

penyelewengan lainnya hingga ke titik terendah. 
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2.3.3 Tujuan Pengendalian Intern  

 Pengendalian Intern harus mencukupi untuk memberikan kepastian yang 

meyakinkan adapun tujuan Pengendalian Intern menurut Arens et al (2008:390) 

adalah sebagai berikut: 

1. Reability of financial reporting. 

2. Efficiency and effectiveness of operations. 

3. Compliance with laws and regulations. 

Berdasarkan tujuan Pengendalian Intern tersebut maka penulis dapat 

menjelaskannya sebagai berikut: 

1. Keandaan Laporan Keuangan 

Keandalan data pada laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu, 

akurat dan lengkap, data debitur terkumpul sesuai dengan prosedur 

sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat membantu pengambilan 

keputusan bagi pihak manajemen. 

2. Efektivitas dan Efesiensi Operasi 

Efektivitas dan efesiensi operasi perusahaan digunakan untuk mencapai 

target yang diinginkan perusahaan agar sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan yang tercantum dalam perencanaan kredit perusahaan baik 

dalam mengelola sumber daya dan fasilitas sesuai kemampuan perusahaan 

sehingga tercapai efesiensi di dalam kredit. Terdapat standar kinerja dalam 

kegiatan perusahaan agar target pendapatan dari aktivitas kredit dapat 

digunakan sebagai alat pengendalian agar lebih efektif. 

 



30 

 

 

3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan 

Perusahaan harus patuh terhadap peraturan yang berlaku (laporan 

keuangan telah sesuai dengan PSAK) dan pegawai perusahaan harus patuh 

terhadap kebijakan yang telah ditetapkan agar kegiatan perusahaan dapat 

berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan 

terjadi. 

2.3.4 Keterbatasan Pengendalian Intern  

 Adanya suatu pengendalian intern di suatu perusahaan dimaksudkan untuk 

menciptakan suatu alat yang dapat membantu tercapainya pelaksanaan usaha yang 

efektif dan efisien, serta untuk membatasi kemungkinan terjadinya pemborosan 

dan penyelewengan. Namun pengendalian intern tidak dapat mencegah secara 

total kekurangan atau pemborosan yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan. 

 Keterbatasan bawaan yang melekat pada pengendalian intern menurut 

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (2002:181) sebagai berikut:  

1. Kesalahan dalam pertimbangan  

Seringkali, manajemen dan personil lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu, atau tekanan lain.  

2. Gangguan  

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 
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sementara atau permanen dalam personil atau dalam system dan prosedur 

dapat pula mengakibatkan gangguan.  

3. Kolusi  

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

Pengendalian Intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas 

dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh Pengendalian Intern yang dirancang.  

4. Pengabaian oleh manajemen  

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu.  

5. Biaya lawan manfaat  

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan Pengendalian Intern tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari Pengendalian Intern 

tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat 

biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan 

mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi 

biaya dan manfaat suatu Pengendalian Intern.  

Sistem Pengendalian Intern yang efektif tidak memberikan jaminan 

absolut akan tercapainya tujuan perusahaan. Secara sederhananya dapat dikatakan 

bahwa sistem pengendalian yang handal tidak bisa mengubah manajer yang buruk 
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menjadi bagus. Akan tetapi Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif 

dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang 

bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk 

pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula. 

2.4 Pengertian kredit 

 Pengertian kredit menurut Raymond P. kent dalam bukunya “Money and 

Banking” yang dikutip oleh Suyatno (1999:13) adalah sebagai berikut: 

 “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan 

dihitung, karena penyerahan barang-barang sekarang.” 

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud 

kredit adalah: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”. 

 

2.4.1 Unsur-unsur kredit 

  Pemberian kredit kepada pihak lain oleh suatu lembaga perkreditan 

didasarkan atas kepercayaan. Dengan demikian kredit merupakan pemberian 

kepercayaan kepada pihak lain (debitur). Ini berarti lembaga kredit baru akan 

memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan 

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan 

syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kredit mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut: 
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      a. Kepercayaan  

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikan (baik berupa barang, uang atau jasa) benar-benar 

diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. 

Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi 

mengapa suatu kredit berani dicairkan. Oleh karena itu sebelum kredit 

dicairkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara 

mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. 

Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan 

masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap 

bank.  

b. Kesepakatan  

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kemudian dituangkan 

dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit 

dikucurkan.  

c. Jangka Waktu  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu 

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka 

waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka 

menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang diatas (3 tahun). Jangka 

waktu merupakan batas pengembalian angsuran kredit yang telah 
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disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini 

dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.  

d. Risiko  

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu 

kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar 

resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank.  

e. Balas jasa  

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita 

kenal dengan nama bunga. Selain itu juga membebankan kepada nasabah 

biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi 

bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan 

bagi hasil. 

Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan di dalam kredit, maka auditor 

internal dan manajemen harus terus menerus mengevaluasi dan menilai 

pelaksanaan pemberian kredit pada bank. Sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Agar tujuan audit internal tercapai maka kegiatan audit internal yang 

dijalankan pada dasarnya harus mencakup compliance, verifikasi dan evaluasi. 

Fungsi-fungsi audit internal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Compliance 

Audit yang dilakukan untuk menilai ketaatan atau kepatuhan terhadap 

prosedur dan kebijakan yang ada pada BJB Cabang Utama. Audit ketaatan 

yang dilakukan sehubungan dengan pemberian kredit. Seperti syarat-syarat 

perkreditan apakah terpenuhi oleh debitur, prosedur perkreditan, dan 

memeriksa perhitungan besar kecilnya kredit yang diberikan. 

b. Verifikasi 

Verifikasi mendorong kebenaran informasi karena verifikasi dilakukan 

untuk memeriksa kewajaran dokumen, catatan dan laporan yang 

dihasilkan. Yang merupakan sumber informasi bagi pimpinan cabang, 

sehingga dengan dilakukan verifikasi diharapkan informasi yang diterima 

oleh pimpinan cabang adalah benar dan akurat. 

c. Evaluasi 

Kegiatan ini merupakan tanggung jawab auditor internal yang paling sulit 

dan paling penting diukur hasilnya. Evaluasi mencakup dua fungsi 

penilaian terhadap pelaksanaan dari berbagai tingkat manajemen dan 

penilaian terhadap pemberian kredit yang sedang berjalan di perusahaan. 

Evaluasi ini meliputi penemuan kelemahan-kelemahan yang ada pada 

objek yang diaudit yang kemudian menghasilkan rekomendasi. 
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2.4.2 Jenis-jenis Kredit 

 Saat ini ada cukup banyak macam kredit yang ada di suatu bank. Nama 

kreditnya pun berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lainnya. Namun 

secara garis besar, jenis-jenis kredit dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Kredit Konsumtif 

Biasanya jenis kredit yang paling lazim dari kredit konsumtif ini adalah 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM). 

b. Kredit Komersial 

Diperuntukkan bagi mereka yang ingin mendapatkan modal untuk 

usahanya, seperti untuk membeli mesin-mesin, ataupun untuk menambah 

modal kerja sehari-hari. 

c. Kredit Multi Guna 

Dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk komersial maupun 

konsumtif. 

d. Kredit Tanpa Agunan (KTA) 

Limit pinjaman hanya kecil saja, sekitar 4 kali penghaslian bulanan 

debitur, dan dibatasi Rp 5 juta–Rp 100 juta 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Pengendalian Intern merupakan fungsi manajemen yang sangat penting 

dimana fungsi ini menganalisa seluruh aktivitas perusahaan. Adapun hasil dari 

fungsi pertimbangan ini adalah berupa pertimbangan dan saran yang bermanfaat 

sebagai tolok ukur perencanaan berikutnya. Dengan kata lain pengendalian 
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diharapkan dapat mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana 

semula.  

Audit internal tidak berwenang untuk memerintah atau memaksakan 

kehendaknya terhadap bagian-bagian yang diperiksa. Di dalam pelaksanaan audit 

internal ini hanya akan meneliti apakah pengendalian Intern tersebut telah 

dilaksanakan seperti apa yang diharapkan serta melaporkan hasil temuannya 

kepada manajemen. Disamping itu, memberikan saran-saran perbaikan yang 

diperlukan jika terdapat kekurangan atau kelemahan pada sistem yang 

bersangkutan, sehingga manajemen dapat segera mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga agar Pengendalian Intern ini 

langsung berada di bawah pengawasan pihak manajemen puncak. 

 Kredit dalam bidang perbankan, merupakan komersial yang menjadi 

prioritas utama yang sangat diandalkan untuk menghasilkan pendapatan yang 

besar. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa risiko yang dihadapi oleh suatu 

bank tidak boleh dianggap remeh sebab mengandalkan asset produktifnya dalam 

bentuk kredit. Karenanya, Pengendalian Intern yang efektif dalam pemberian 

kredit mutlak diperlukan. Tanpa adanya pengendalian yang memadai, seorang 

pimpinan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga 

eksistensi kegiatan operasional perusahaan. Armel Yentifa (2010) mengungkapkan 

bahwa sebelum memberikan kredit, bank terlebih dahulu melakukan kegiatan 

penilaian kredit yang merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur. 

Analisis kredit yang kurang akurat pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya 

kredit bermasalah. Penilaian kredit menggunakan prinsip perkreditan disebut juga 
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sebagai konsep 5C dan 7P untuk mengevaluasi nasabahnya. Pada dasarnya konsep 

ini akan dapat memberikan informasi mengenai iktikad baik (willingnes to pay) 

dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali 

pinjaman beserta bunganya.  

 Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan, yang 

dimaksud kredit adalah: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”. 

 

 Kredit memiliki resiko tersendiri. Oleh karena itu, bagian audit internal 

pemberian kredit diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan atas kredit. Jadi, 

dapat disimpukan bahwa peranan audit internal terhadap efektivitas Pengendalian 

Intern pemberian kredit adalah untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh manajemen puncak mengenai pemberian kredit telah 

dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kredit bermasalah. 

 Suatu pengendalian intern kredit digunakan untuk mencegah adanya 

kecurangan. Untuk mencegah kecurangan tersebut diperlukan adanya tujuan 

pengendalian internyang jelas. Untuk menunjang tujuan tersebut maka penetapan 

pengendalian intern kredit harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. 

Kemudian setelah adanya berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 

pemilik, dewan komisaris, dan manajer dibutuhkan laporan mengenai aktivitas 

Pengendalian intern kredit. Laporan tersebut disajikan oleh auditor internal yang 
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kompeten melalui pelaksanaan tugas audit internal yang memadai, sehingga 

laporan tersebut dapat menunjukkan sejauh mana efektivitas Pengendalian Intern 

kredit pada perusahaan tersebut.  

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, penulis merumuskan 

suatu hipotesis sebagai berikut: 

 “Audit internal berperan terhadap efektivitas pengendalian intern kredit.“ 
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