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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan 

yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Jenis bank dilihat dari cara menetapkan harga baik harga beli maupun 

harga jual dapat dibagi dua, yaitu : 

1. Bank Konvensional 

2. Bank Syariah 

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah dalam pasal 1 butir 7 adalah : 

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.  

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia tidak 

mau ketinggalan dalam pendirian bank syariah. Pada 1991, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), pemerintah, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) 

dan beberapa pengusaha Muslim memprakarsai pendirian bank syariah pertama di 

Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. 

http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-konvensional-dan.html
http://www.sarjanaku.com/2012/06/bank-syariah-pengertian-prinsip-tujuan.html


Berdasarkan opini Ilham Reza pada Harian Republika jumat, 28 desember 

2012 menyatakan  : 

“Karena pengembangan bank syariah di Indonesia yang lebih bersifat 

market driven dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi pemimpin pasar 

pembiayaan syariah global. Hal ini terbukti dari rata-rata pertumbuhan 

industri perbankan syariah Indonesia sebesar 36 persen per tahun 

sedangkan perbankan syariah global memiliki rata-rata 

pertumbuhan  sekitar 15 samapai dengan 20 persen pertahun”. 

 

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menjalankan 

fungsinya  sebagai lembaga intermediasi.Namun demikian, bank syariah memiliki 

perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional. Sesuai 

dengan karakteristiknya, bank syariah banyak dikenal sebagai bank yang 

menggunakan sistem bagi hasil atas produk-produknya. 

Kesehatan suatu bank, baik bank syariah ataupun bank konvesional  salah 

satunya dapat diukur dari berapa besar bank itu memberikan pembiayaan kepada 

masyarakat. Peran bank dalam memilih nasabah untuk memberikan pembiayaan 

sangatlah penting. Masalah dalam hal pembiayaan haruslah diperhatikan dengan 

sebaik-baiknya agar dapat menimalkan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. 

Pemberian pembiayaan harus diiringi dengan analisis pemberian pembiayaan 

yang sehat dan pemberian pembiaayaan harus diatur dan diawasi dengan ketat 

melalui peraturan langsung maupun tidak langsung. Pemberian pembiayaan akan 

menimbulkan resiko oleh karena itu dalam pemberiannya harus benar-benar teliti. 



Menurut Tri Widiono (2009:11) pemberian pembiayaan pada hakikatnya 

adalah core banking business. Dikaitkan dengan fungsi intermediary bank, maka 

penyaluran kredit bagi lembaga perbankan adalah setengah dari bisnis usaha bank, 

sedangkan setengahnya lagi adalah bisnis dalam menghimpun dana dalam 

masyarakat.  

Sejalan dengan meningkatnya jumlah konsumsi dan kebutuhan yang 

diperlukan oleh masyarakat dalam mencapai taraf kehidupan yang ingin dicapai, 

banyak nasabah yang melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank syariah 

untuk memperoleh modal baik untuk meningkatkan usaha atau untuk kebutuhan 

lainnya dan pembiayaan dapat berguna untuk kelangsungan perkembangan usaha 

kecil di indonesia. Seperti yang diketahui usaha kecil di indonesia selalu 

terkendala dengan masalah modal. Dengan memberikan pembiayaan kepada 

masyarakat atau usaha-usaha kecil dapat memberikan kepentingan yang luas 

kepada masyarakat yang akan semakin terjamin.   

Pendapatan terbesar dalam bank yang dapat mempengaruhi modal adalah 

pendapatan bunga dan penyaluran pembiayaan karena dari peningkatan 

penyaluran pembiayaan maka perolehan pendapatan bunga meningkat. 

Pembiayaan merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama. 

Semakin besar tingkat atau proporsi pembiayaan, maka semakin besar pula 

jumlah investasi pembiayaan yang dimiliki perusahaan 

Pembiayan dari tahun ketahun semakin diminati. Dengan meningkatnya 

permintaan pembiayaan itu pula tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan 

yang bemasalah (non perfrorming financing). Dampak pembiayaan bermasalah 



terhadap bank diantaranya dapat menyebabkan modal yang tidak berkembang dan 

tingkat kesehatan yang menurun. Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal bank diantaranya pengawasan 

yang kurang rutin dan tindak pencegahan yang kurang dini, selain itu dapat juga 

karena kecerobohan yang terlalu berambisi untuk memperoleh laba dengan 

memberikan pembiayaan dengan lemahnya analisa dalam pembiayaan tersebut.  

Pengelolaan pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting karena hal ini 

berdampak pada kinerja perusahaan. Pemberian pembiayaan ini menunjukkan 

seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan 

yang telah disalurkannya. Tingginya non performing financing (NPF) dapat 

mempengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaannya yaitu bank 

menjadi lebih berhati-hati. Karena bank yang tetap memberikan pembiayaan 

ketika non performing financing (NPF ) tinggi berarti bank tersebut termasuk risk 

taken. Batas maksimum persentase kredit bermasalah atau non performing 

financing (NPF) pada setiap perbankan di Indonesia harus mengacu pada 

peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia tentang batas kewajaran pembiayaan 

yaitu sebesar 5%. Peraturan ini penting agar setiap perbankan syariah yang ada 

Indonesia tetap menjaga tingkat pembiayaan. 

Kegiatan audit internal dalam suatu badan usaha seperti bank merupakan 

tuntutan atau kebutuhan bagi semua pihak guna melahirkan usaha yang sehat. 

Kegiatan ini pada hakikatnya mendorong terciptanya efisiensi usaha, sehingga 

bank mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang makin kompitif, memacu 

penciptaan laba yang baik. Dalam hal ini tentunya bank diharapkan menjaga 



kelangsungan hidupnya serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat 

banyak dan pemerintah.  

Audit Internal merupakan salah satu bentuk pengawasan yang ada di bank, 

yang dapat membantu dalam proses pencapaian tujuan. Fungsi ini membantu 

pihak manajemen dalam proses pengendalian internal operasional bank yang 

sangat rentan terhadap berbagai resiko tertentu. Bagi bank, audit internal ini 

merupakan proses yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan 

pengendalian internal pengelolaan pembiayaan. Hal ini dapat disebabkan karena 

pengendalian pembiayaan mempunyai tujuan agar resiko dalam pengelolaan 

pembiayaan  dapat diminimalisir, sehingga tujuan pembiayaan dapat tercapai baik 

dari segi keamanan (safety) maupun dari segi keuntungan (profitability) yang 

didapat dengan adanya pemberian pembiayaan tersebut. Fungsi audit internal bank 

sangat penting, karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk 

membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan 

operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Menyadari 

kedudukan yang strategis dari perbankan dalam perekonomian, audit internal bank 

diharapkan juga mampu menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat 

menunjang program pembangunan dari pemerintah.  

Audit internal dapat mengendalikan pemberian pembiyaan saat audit 

internal menemukan adanya penemuan pembiyaan yang bermasalah, karena 

pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang sangat besar akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan bank tersebut, baik dilihat dari sudut operasional bank dan 

dampak psikologis yang terjadi. Dengan adanya pembiayan bermasalah, kegiatan 



bank akan terhambat sebab keuntungan utama bank diperoleh dari selisih bunga 

simpanan bank kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau pembiayaan yang 

disalurkan. Selain itu, dampak psikologis yang akan terjadi adalah menurunnya 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Audit internal pengendalian 

pembiayaan, sangat mendasar dan mengikuti alur proses pembiayaan itu sendiri 

seperti diketahui bahwa pengendalian mengikuti alur fungsi manajemen yang 

meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Seluruh fungsi itu 

dalam proses pembiayaan harus berada dalam rentang kendali. Artinya ada 

pengendalian dalam fungsi pengendalian pembiayaan, pengendalian dalam fungsi 

pelaksanaan pembiayaan dan ada pengendalian dalam fungsi pengendalian 

pembiayaan itu sendiri. 

Menurut Smaryandi (2013) sebagai analis menyebutkan: 

“Ada hal yang perlu hati-hati dalam fungsi bank, yaitu kontrol terhadap 

kredit yang disalurkan. Bukan perkara yang mudah karena bank harus 

berhadapan dengan banyak tipe nasabah peminjam (kreditor) dan juga bisa 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Terpuruknya sektor 

perbankan akibat krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir memaksa 

bank–bank yang tidak sehat mengalami kebangkrutan. Sumber utama 

pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk 

pendapatan bunga untuk bank konvesional dan bagi hasil untuk bank 

syariah. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut 

disebabkan oleh beberapa alasan. 

1. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga 

intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit.  

2. Kedua, penyaluran kredit memberikan spread yang pasti sehingga 

besarnya pendapatan dapat diperkirakan.  



3. Ketiga, melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijaksanaan 

moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya 

paling diatur dan dibatasi.  

4. Keempat, sumber utama dana bank berasal dari dana masyarakat 

sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat 

bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan dan penyaluran kredit kepada masyarakat kerap kali 

mengalami hambatan dalam hal pengembalian pinjaman kepada 

pihak bank dan nyaris semua bank beroperasi di Indonesia 

mengalami kredit macet”. 

Salah satu akibat dari pembiayaan yang bermasalah dapat berdampak 

ditututpnya suatu bank seperti yang dinyatakan oleh Mahdy Mahmudy (Deputi 

Direktur Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Bank Indonesia)  pada tanggal 3 agustus 2013 : 

"Banyak BPR ditutup karena kredit macet (NPL), Bank-bank perkreditan 

itu, terpaksa dilikuidasi karena terlalu banyak menghadapi masalah fraud 

(penggelapan dana) dan kredit bermasalah. Hal itu akibat penyaluran dan 

pengelolaan kredit manajemen BPR yang tidak hati-hati. Selain itu, 

persoalan permodalan masih menjadi kendala. Menurut catatan Bank 

Indonesia, dari 1.682 BPR yang ada, NPL gross-nya hingga akhir Juni 

2011 mencapai 6,22 persen. Tingkat kredit seret sebesar itu dinilai sudah 

termasuk mengkhawatirkan. Pasalnya, Bank Indonesia masih mematok 

batas maksimum NPL sebesar 5 persen bagi bank secara umum. Bank 

Indonesia mencatat pertumbuhan penyaluran kredit usaha kecil dan 

menengah oleh BPR mencapai Rp 1,391 triliun per Juni. Sementara itu, 

kredit mikro mencapai Rp 2,17 triliun. Namun, total kredit bermasalah 

sektor usaha kecil dan menengah telah mencapai Rp 1,56 triliun atau 8,19 

persen. Rata-rata ini lebih tinggi dari total NPL gross kredit usaha kecil-



menengah perbankan umum yang mencapai 4,59 persen atau Rp 20,037 

triliunBegitu juga NPL kredit mikro BPR. Per Juni mencapai 6,31 persen 

atau Rp 2,34 triliun, lebih tinggi dari NPL gross kredit MKM perbankan di 

kisaran 2,99 persen atau Rp 32 triliun. Ketua Persatuan Bank Perkreditan 

Rakyat Indonesia Joko Suyanto mengakui ada sejumlah BPR yang 

mengalami missmanagement. Para pengelola lalai dan tak berhati-hati 

menyalurkan kredit. Misalnya, kredit diberikan kepada orang yang 

sebenarnya tidak bankable..”.  

 

Kebijkan pemberian pembiayaan sangat penting dalam pengendalian 

piutang. Banyak atau sedikitnya piutang tak tertagih (bad debt) sangat dipengaruhi 

oleh kebijakan pemberian pembiayaan yang diterapkan  pada bank.  

 Dengan memperhatikan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peranan Audit Internal dalam Penemuan 

Non Perfoming Financing (NPF) Terhadap Kebijakan Pemberian 

Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (studi kasus pada PT Bank Tabungan 

Negara Syariah (Persero) Tbk  Kantor Cabang Bandung)”.  

1.2 Indentifikasi dan Perumusan Masalah 

 Dengan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah dan mengambil kesimpulan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini : 

1. Bagaimana peranan audit internal dalam penemuan non performing 

financing ( NPF) pada PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero)Tbk 

Kantor Cabang Bandung. 

2. Bagaimana kebijakan pemberian pembiayaan PT Bank Tabungan Negara 

Syariah (Persero)Tbk Kantor Cabang Bandung. 



3. Seberapa besar pengaruh peranan audit internal dalam penemuan non 

performing financing (NPF) terhadap kebijakan pemberian pembiayaan 

pada PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero)Tbk Kantor Cabang 

Bandung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peranan audit internal dalam penemuan non performing 

financing ( NPF) pada PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero)Tbk 

Kantor Cabang Bandung. 

2. Untuk mengetahui kebijakan pemberian pembiayaan PT Bank Tabungan 

Negara Syariah (Persero)Tbk Kantor Cabang Bandung. 

3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh peranan audit internal dalam 

penemuan non performing financing (NPF) terhadap kebijakan pemberian 

pembiayaan pada PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero)Tbk Kantor 

Cabang Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perbankan Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang akan berguna 

bagi perbankan syariah dalam kebijakan pemberian pembiayaan. 

 

 

2. Bagi Penulis 



Sebagai bahan informasi tambahan pengetahuan tentang perbankan syariah 

khususnya dalam peranan audit internal setelah menemukan pembiayaan 

bermasalah terhadap kebijakan pemberian pembiayaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan 

teori yang akan dilakukan selanjutnya dan memberikan tambahan dalam 

melakukan penelitian tindak lanjut mengenai peranan audit internal dalam 

menemukan non perfoming financing (NPF) terhadap kebijakan pemberian 

pembiayaan 

4. Bagi Masyarakat 

Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh audit internal dalam penemuan 

non performing financing (NPF) terhadap  kebijakan pemberian pembiayaan 

perbankan syariah. 

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 Dalam penyusunan skipsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada 

bank BTN syariah yang beralamat di Jalan Cicendo  No 16 Bandung. Sedangkan 

waktu penelitian dilakukan pada bulan Febuari 2013 hingga selesai. 

 

 

 

 

 

 

 


