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ABSTRAK
Manfaat Audit Operasional Dalam Efektivitas Pemberian Kredit
(Studi Kasus pada PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung)

Pentingnya audit operasional atas pemberian kredit didasarkan keadaan
bahwa sebagian besar asset di PT Bank Jabar tertanam dalam pemberian kredit.
Karena kredit mempunyai sifat rawan seperti terjadinya kredit macet, maka kredit
harus diamankan demi mempertahankan kelangsungan perusahaan. Maka audit
operasional dibutuhkan untuk lebih mengefektifkan pemberian kredit.
Dalam rangka pengelolaan kredit, audit operasional di PT Bank Jabar
bermanfaat untuk mendeteksi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap
proses pemberian kredit, juga membantu meminimalisir permasalahan kredit
sehingga dapat membantu manajemen untuk menyingkap penyimpanganpenyimpangan pada area tertentu di bagian kredit, sehingga dapat mendorong
pemberian kredit yang efektif.
Berdasarkan uraian di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pelaksanaan
audit operasional yang diterapkan perusahaan, untuk mengetahui dan mempelajari
efektivitas pemberian kredit di perusahaan dan juga untuk mengetahui manfaat
audit operasional dalam efektivitas pemberian kredit di perusahaan.
Perusahaan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah PT Bank
Jabar Cabang Utama Bandung yang berkedudukan di Jl. Braga No. 12 Bandung.
Unit penelitian yang penulis teliti yaitu unit Internal Auditor dan Unit Aministrasi
Kredit PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
metode deskriptif analisis. Untuk metode deskriptif analisis ini penulis akan
membuktikan dengan menggunakan hasil observasi, wawancara, yang kemudian
didukung dengan jawaban kuesioner, lalu dibandingkan dengan dasar teori-teori
yang telah dipelajari sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan audit operasional telah
bermanfaat dalam pemberian kredit. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan audit
operasional pada bagian kredit yang memadai, ditandai dengan adanya program
kerja pemeriksaan kredit, adanya independensi dan kompetensi dari pemeriksa,
adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas, serta dipatuhi kebijakankebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit operasional pada bagian kredit
juga bermanfaat sebagai pendorong efektivitas dan efisiensi, efektivitas terbukti
dari realisasi pemberian kredit yang naik sebesar 4,27% dari yang dianggarkan
dan efisiensi terbukti dari biaya pemberian kredit yang dapat ditekan sebesar 5%
dari biaya yang sudah dianggarkan. Selain itu manfaat audit operasional pada
bagian kredit yaitu untuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan kredit, sebagai
antisipasi risiko kredit, untuk mencapai keuntungan maksimal, dan sebagai alat
evaluasi. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan, yaitu audit operasional
telah bermanfaat dalam pemberian kredit pada PT bank Jabar, dapat diterima.
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