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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Profil Tempat Penelitian  

5.1.1 Sejarah PT. Bank Jabar Dan Banten Syariah 

 Pendirian Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit 

Usaha Syariah oleh PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada 

tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa 

Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan 

syariah pada saat itu. 

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha Syariah 

manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

Berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta 

mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share 

perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham 

PT.Bank Pembangunan dareah Jawa Barat dan Banten Tbk. Diputuskan untuk 

menjadikan Divisi/unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.  

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Maka pada tanggal 15 Januari 

2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian nomor 4 yang dibuat 

oleh Notaris Fathihah Helmi danm telah mendapat pengesahan dari Kementeriam 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01.Tahun 2010 

tanggal 26 Januari 2010.  

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar 

Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb 

syariah dimiliki oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

Sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan pulih lima milyar rupiah) dan 

PT.Bank Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). 
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Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah 

diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/Dpbs tertanggal 30 

April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha 

Syariah PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang menjadi 

cikal bakal bank bjb syariah. 

Kemudian pada tanggal 21 Juni 2011, berdasarkan akta No.10 tentang 

penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan 

telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor AHU.AH.01.01-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT. Banten 

Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp.7.000.000.000 

(tujuh milyar rupiah), sehingga total saham seluruhnya menjadi 

Rp.507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah) , dengan kompensasi PT.   

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sebesar 

Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT. 

Banten Global Development sebesar Rp. 12 000.000.000 (dua belas milyar 

rupiah). 

Pada tanggal 28 November 2018, berdasarkan akta Nomor 080 perihal 

Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2018, PT.Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten ,Tbk. Dan PT. Banten Global Development menambahkan 

modal disetor sehingga total modal PT.Bank Jabar Bnten Syariah menjadi sebesar 

Rp.1.510.890.123.995,- (satu triliun lima ratus sepuluh milyar delapan ratus 

sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh 

lima rupiah), dengan komposisi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten Tbk sebesar Rp.1.496.890.123.995,-(satu triliun empat ratus sembilan 

puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu 

sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan PT. Banten Global Development 

Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). 

Akta pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan 

Berita Acara Rapat mum Pemegang Saham Lainnya nomor 080 tanggal 28 
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November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris R.Tendy Suwarman, SH dan 

disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-

AH.01.03-0280781. 

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di 

Kota Bandung, Jalan Braga No.135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor 

cabang, kantor cabang pembantu 56 (lima puluh enam) jaringan Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) yang terbesar di daerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI 

Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada Tahun 2013 diharapkan Bank 

BJB semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah 

Propisnsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. 

5.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah  

 Dalam menjalankan aktivitasnya PT.Bank Jawa Barat dan Banten Syariah 

memiliki visi dan misi untuk meningkatkan layananya yaitu :  

Visi  

Menjadi 5 Bank Syariah Terbesar di Indonesia Berkinerja Baik dan Menjadi 

Solusi Keuangan Pilihan Masyarakat  

Misi  

1. Memberi layanan Perbankan syariah kepada masyarakat di Indonesia 

dengan Kualitas prima melalui inivasi produk, kemudahan akses, dan 

Sumber daya Insani yang profesional.  

2. Memberi nilai tambah yang optimal bagi stakeholder dengan tetap 

berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan tata jelola yang baik.  

3. Mendorong pertumbuhan perkeonomian daerah terutama dengan 

peningkatan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM). 
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5.1.3 Logo dan Arti Lambang PT.Bank Jawa Barat dan Banten Syariah  

 

 

Gambar 5. 1 Logo PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah 

Sumber : www.bjbsyariah.co.id 

PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah memiliki logo sebagai identitas 

dari keberadaannya, Filosofi logo baru PT. Bank Jabar Dan Banten Syariah 

sebagai berikut:  

1. Logo dan call name Bank BJB Syariah dimaksudkan untuk menyesuaikan 

dengan perusahaan induk yaitu Bank BJB  

2. Visualisasi dari call name dan logo Bank BJB Syariah  

Dengan bentuk tiga sayapnya menggambarkan interaksi antara bank 

dengan nasabah, pemegang saham dan masyarakat melalui pemberian 

layanan yang terbaik, keberpihakan kepada perekonomian yang berbasis 

kerakyatana serta mampu menjangkau masyarakat sampai ke pelosok. 

3. Logo dengan warna Merah 

Diharapkan membawa spirit baru bagi Bank BJB Syariah untuk dapat 

lebih mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat 

khususnya membantu mendorong perekonomian yang berbasis ekonomi 

kerakyatan, mampu menjangkau dan memberikan layanan kepada nasabah 

dan stakeholder lainnya serta mampu meningkatkan kinerja bisnis.  

 

http://www.bjbsyariah.co.id/
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5.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Strktur Organisasi PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah 

Sumber : Annual Report Bank BJB Syariah 2018 
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5.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

5.2.1 Karakteistik Responden 

 Pada sub bab ini penulis akan menguraikan hasil survey yang telah 

diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian internal 

bepengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Bank Jabar Dan Banten 

Syariah Kota Bandung. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

pengendalian internal, sedangkan untuk variabel dependen dalam penelituian ini 

adalah pencegahan kecurangan. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2020 . 

Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Jabar Dan Banten Syariah Kota 

Bandung. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskripsi profil responden. Deskripsi 

profil terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan lama bekerja. 

Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 5. 1  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi % 

1 Laki-laki 35 77.8  

2 Perempuan 10 22.2 

Total 45 100 

Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan tabel 5.1 dari 45 karyawan di PT. Bank Jawa Barat dan 

Banten Syariah Bandung yang menjadi responden dalam penelitian ini, terlihat 

bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan 

yaitu sebesar 77,8%, sedangkan perempuan yaitu sebesar 22,2%. Dari tabel di atas 

menunjukan bahwa karyawan yang bekerja di setiap divisi lebih banyak berjenis 

kelamin laki-laki, karena lebih banyak ditugaskan untuk langsung melayani 

nasabah di lapangan, sedangkan divisi berjenis kelamin perempuan sangat sedikit 

karena hanya bekerja dikantor melayani nasabah melalui perangkat online saja.  

 



86 
 

 
 

Tabel 5. 2  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi % 

1 < 30 tahun 42 93.33 

2 30 - 40 tahun 3 6.67 

3 > 40 tahun 0 0 

Total 45 100 

Sumber : Data diolah 

 Berdasarkan tabel 5.1 menjelaskan karakteristik responden berdasarkan 

usia, dari 45 karyawan di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Bandung yang 

menjadi responden dalam penelitian ini , terlihat bahwa responden paling banyak 

dengan usia <30 tahun yaitu sebesar 93,33%, dikarenakan pada setiap divisi 

berumur kurang dari 30 tahun karena termasuk usia produktif untuk dapat bekerja 

di kantor maupun di lapangan saat menemui nasabah, sedangkan responden 

dengan usia paling sedikit yaitu >40 tahun yaitu sebesar 0% yang artinya tidak 

ada karyawan yang melebihi usia 40 tahun. 

Tabel 5. 3  

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Frekuensi % 

1 D1/D2 12 26.67 

2 D3 2 4.44 

3 S1 26 57.78 

4 S2 5 11.11 

Total 45 100 

Sumber : Data diolah 

 Tabel 5.3 menjelaskan karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan, dari 45 karyawan di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah 

Bandung yang menjadi responden dalam penelitian ini terlihat bahwa responden 

paling banyak dengan status pendidikan S1 yaitu sebesar 57,78% karena pada 

tingkat pendidikan S1 yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk 

menduduki posisi divisi, komite maupun staf di perusahaan, sedangkan tingkat 

pendidikan paling sedikit yaitu D3 sebesar 4,44%, karena pada tingkat pendidikan 
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D3 hanya membutuhkan sedikit karyawan yang bekerja sebagai costumer service 

staff di perusahaan. 

Tabel 5. 4  

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Frekuensi % 

1 < 5 tahun 39 86.67 

2 5 - 10 tahun 4 8.89 

3 > 10 tahun 2 4.44 

Total 45 100 

Sumber : Data diolah 

 Tabel 5.4 menjelaskan karakteristik responden berdasarkan masa kerja dari 

45 karyawan di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Bandung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini, terlihat bahwa responden dengan tingkat lama 

bekerja paling banyak yaitu <5 tahun sebesar 86,67%, karena rata-rata karyawan 

yang berada pada setiap divisi masih dengan usia muda dan belum menyelesaikan 

kontrak sampai dengan 5 tahun,  sedangkan responden yang memiliki tingkat 

lama bekerja paling sedikit yaitu > 10 tahun sebesar 4,44% karena karyawan yang 

bekerja sudah memperpanjang kontrak dengan perusahaan. 

5.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan 

kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan 

seberapa baik instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. 

Pengujian valid atau tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara 

statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor 

totalnya. Apabila nilai r-hitung yang diperoleh >r-tabel, maka pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. Uji reliabilitas data digunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

hasil pengukuran telah konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih dari gejala 

yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s 

Alpha. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 

0,6. 
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Tabel 5. 5  

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Variabel X 

Variabel 
No 

Item 
r-hitung r-tabel Kesimpulan 

Pengendalian 

Internal (X) 

1 0.836 0.361 Valid 

2 0.452 0.361 Valid 

3 0.599 0.361 Valid 

4 0.497 0.361 Valid 

5 0.409 0.361 Valid 

6 0.433 0.361 Valid 

7 0.798 0.361 Valid 

8 0.473 0.361 Valid 

9 0.603 0.361 Valid 

10 0.623 0.361 Valid 

11 0.398 0.361 Valid 

12 0.578 0.361 Valid 

13 0.413 0.361 Valid 

14 0.668 0.361 Valid 

Koefisien Reliabilitas 0.824 

Titik Kritis 0.600 

Keterangan Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 5.5 terlihat bahwa seluruh pernyataan yang diajukan 

dalam membentuk pengendalian internal (X) memiliki nilai r-hitung > r-tabel 

(0,361) yang menunjukan bahwa seluruh pernyataan yang diajukan sudah 

melakukan fungsi ukurnya, dengan kata lain sudah dinyatakan valid. Dan untuk 

hasil koefisien reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,824 lebih 

besar dari 0,6 dan dinyatakan reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pernyataan yang diajukan dalam membentukpengendalian internal sudah 

menunjukan keandalannya. Selanjutnya rekapitulasi hasil pengujian validitas dan 
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reliabilitas untuk variabel Y (pencegahan kecurangan) dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 5. 6  

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Variabel Y 

Variabel 
No 

Item 
r-hitung r-tabel Kesimpulan 

Pencegahan 

Kecurangan 

(Y) 

1 0.606 0.361 Valid 

2 0.910 0.361 Valid 

3 0.871 0.361 Valid 

4 0.432 0.361 Valid 

5 0.822 0.361 Valid 

6 0.893 0.361 Valid 

7 0.385 0.361 Valid 

8 0.812 0.361 Valid 

9 0.867 0.361 Valid 

10 0.904 0.361 Valid 

11 0.915 0.361 Valid 

12 0.683 0.361 Valid 

13 0.765 0.361 Valid 

14 0.468 0.361 Valid 

15 0.643 0.361 Valid 

16 0.759 0.361 Valid 

Koefisien Reliabilitas 0.941 

Titik Kritis 0.600 

Keterangan Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 5.6 terlihat bahwa seluruh pernyataan yang diajukan 

dalam membentuk pencegahan kecurangan (Y) memiliki nilai r-hitung > r-tabel 

(0,361) yang menunjukan bahwa seluruh pernyataan yang diajukan sudah 

melakukan fungsi ukurnya, dengan kata lain sudah dinyatakan valid. Dan untuk 

hasil koefisien reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,941 lebih 

besar dari 0,6 dan dinyatakan reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 
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pernyataan yang diajukan dalam membentuk pencegahan kecurangan sudah 

menunjukan keandalannya. 

5.2.3 Analisis Deskriptif 

 Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya 

pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui 

bagaimana tanggapan responden terhadap setiap variabel yang sedang diteliti. 

Agar lebih mudah menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan 

kategorisasi terhadap skor tanggapan responden dengan menggunakan rata-rata 

yang diperoleh dari hasil perbandingan antara skor total dengan jumlah 

responden. Adapun kriteria rata-rata skor tanggapan responden tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5. 7  

Kriteria Rata-Rata Skor Tanggapan Responden 

No Nilai Rata-Rata Kriteria 

1 1,00 – 1,80 Sangat Tidak  

2 1,81 – 2,60 Tidak Baik 

3 2,61 – 3,40 Cukup Baik 

4 3,41 – 4,20 Baik 

5 4,21 – 5,00 Sangat Baik 

 

5.2.3.1 Tanggapan Responden Mengenai Pengendalian Internal (X) 

 Alat ukur mengenai pengendalian internal dalam penelitian ini terdiri dari 

4 indikator yang dioperasionalisasikan kedalam 14 item pernyataan yang relevan. 

Tanggapan-tanggapan responden mengenai pengendalian internal dapat dilihat 

pada uraian-uraian berikut: 
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Tabel 5. 8  

Tanggapan Responden Mengenai Perencanaan dan Organisasi 

No Pernyataan 
Jawaban Responden Total 

Skor 

Rata-

Rata SS S R TS STS 

1 
Menentukan rencana dan arah strategis 

terhadap pelaksanaan teknologi 

informasi  
7 30 6 1 1 176 3.91 

2 

Mengkomunikasikan tujuan dan 

arahan manajemen dalam setiap 

tindakan yang akan dilakukan di 

perusahaan  

10 27 7 1 0 181 4.02 

3 
Mengelola kualitas serta menilai dan 

mengelola resiko teknologi informasi 

dalam pelaksanaan tugasnya 
9 25 9 2 0 176 3.91 

Total 533 3.95 

 

 Tabel 5.8 menjelaskan tanggapan-tanggapan responden mengenai 

perencanaan dan organisasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai rata-rata 

yang diperoleh sebesar 3,95 dan terkategorikan baik. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa perencanaan dan organisasi dalam pengendalian internal 

dinilai baik. 

Tabel 5. 9  

Tanggapan Responden Mengenai Perolehan dan Implementasi 

No Pernyataan 
Jawaban Responden Total 

Skor 

Rata-

Rata SS S R TS STS 

4 

Diperbolehkan memperoleh dan 

merawat software aplikasi serta 

infrastruktur teknologi yang ada di 

perusahaan    

14 22 8 1 0 184 4.09 

5 
Melakukan pengadaan sumber data 

teknologi informasi  
15 23 5 2 0 186 4.13 

6 

Mengelola perubahan serta 
menerapkan dan mengakui setiap 

solusi dan perubahan yang ada di 

perusahaan  

9 21 13 2 0 172 3.82 

Total 542 4.01 
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 Tabel 5.9 di atas menjelaskan tanggapan-tanggapan responden mengenai 

perolehan dan implementasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai rata-rata 

yang diperoleh sebesar 4,01 dan terkategorikan baik. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa perolehan dan implementasi dalam proses pengendalian 

internal dinilai baik. 

Tabel 5. 10  

Tanggapan Responden Mengenai Penyerahan dan Pendukung 

No Pernyataan 
Jawaban Responden Total 

Skor 

Rata-

Rata SS S R TS STS 

7 
Menentukan dan mengelola tingkat 

layanan untuk memaksimalkan kinerja 

perusahaan  
11 23 7 4 0 176 3.91 

8 Mengelola kinerja dan kapasitas yang 

ada diperusahaan  
13 23 7 2 0 182 4.04 

9 
Menjamin keamanan sistem dan 

layanan yang berkelanjutan  
10 22 10 3 0 174 3.87 

10 
Mendidik dan melatih pengguna dalam 
setiap kegiatan teknologi informasi 

yang ada di perusahaan  
11 23 10 1 0 179 3.98 

11 
Mengelola lingkungan fisik dan 

operasi pada setiap aktivitas yang akan 

dilakukan di perusahaan  
12 23 9 1 0 181 4.02 

Total 892 3.96 

 

 Tabel 5.10 di atas menjelaskan tanggapan-tanggapan responden mengenai 

indikator penyerahan dan pendukung. Dari hasil penelitian diketahui nilai rata-rata 

yang diperoleh sebesar 3,96 dan terkategorikan baik. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa penyerahan dan pendukung dalam proses pengendalian 

internal dinilai baik. 

Tabel 5. 11  

Tanggapan Responden Mengenai Pemantauan 

No Pernyataan 
Jawaban Responden Total 

Skor 

Rata-

Rata SS S R TS STS 
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12 

Dilakukan kegiatan memantau dan 

mengevaluasi proses teknologi 

informasi yang dijalankan oleh 

perusahaan  

10 24 8 3 0 176 3.91 

13 
Memantau dan mengevaluasi 

pengendalian internal yang ada di 

perusahaan 
11 25 7 2 0 180 4.00 

14 
Menjamin kepatuhan terhadap 

peraturan dan standar yang berlaku di 

perusahaan  
12 23 8 1 1 179 3.98 

Total 535 3.96 

 

 Tabel 5.11 di atas menjelaskan tanggapan-tanggapan responden mengenai 

pemantauan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai rata-rata yang diperoleh 

sebesar 3,96 dan terkategorikan baik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemantauan dalam proses pengendalian internal sudah dilakukan dengan baik. 

Tabel 5. 12  

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengendalian Internal 

No Indikator 
Skor 

Aktual 

Rata-

Rata 
Kategori 

1 Perencanaan dan organisasi 533 3.95 Baik 

2 Perolehan dan implementasi 542 4.01 Baik 

3 Penyerahan dan pendukung 892 3.96 Baik 

4 Pemantauan 535 3.96 Baik 

Total 2502 3.97 Baik 

 

 Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden di atas, diketahui bahwa 

nilai rata-rata yang diperoleh pengendalian internal sebesar 3,97 dan 

terkategorikan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

pada PT. Bank Jabar dan Banten Syariah Bandung sudah dilaksanakan dengan 

baik. 

5.2.3.2 Tanggapan Responden Mengenai Pencegahan Kecurangan (Y) 

 Alat ukur mengenai pencegahan kecurangan dalam penelitian ini terdiri 

dari 3 indikator yang dioperasionalisasikan kedalam 16 item pernyataan yang 
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relevan. Tanggapan-tanggapan responden mengenai pencegahan kecurangan dapat 

dilihat pada uraian-uraian berikut: 

Tabel 5. 13  

Tanggapan Responden Dalam Mengurangi Tekanan Situasional 

No Pernyataan 
Jawaban Responden Total 

Skor 

Rata-

Rata SS S R TS STS 

1 

Memuat pemisahan fungsi untuk 
menghindari tekanan eksternal yang 

akan mendorong pegawai untuk 

menyusun laporan keuangan yang 

menyesatkan dan dapat merugikan 

perusahaan 

10 22 13 0 0 177 3.93 

2 

Bekerja menghilangkan hambatan 

operasional seperti tindakan 

pembatasan modal/persediaan karena 

dapat menahan efektifitas kinerja 

keuangan perusahaan  

13 16 14 2 0 175 3.89 

3 

Bekerja menetapkan prosedur 

akuntansi yang jelas dan seragam 

untuk menghindari perbuatan 
kecurangan  

13 24 8 0 0 185 4.11 

4 
Bekerja memberikan gaji yang 

memadai kepada karyawan agar 

hambatan keuangan dapat dihindari 
12 23 9 0 1 180 4.00 

5 

Memberikan penghargaan untuk 

menghargai prestasi kerja karyawan 

agar terciptanya lingkungan kerja yang 

baik 

11 25 8 0 1 180 4.00 

Total 897 3.99 

 

 Tabel 5.13 menjelaskan tanggapan-tanggapan responden dalam 

mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan kecurangan. Dari hasil 

penelitian diketahui nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,99 dan terkategorikan 

baik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai dapat mengurangi 

tekanan situasional yang menimbulkan kecurangan dengan baik. 
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Tabel 5. 14  

Tanggapan Responden Dalam Mengurangi Kesempatan Melakukan Kecurangan 

No Pernyataan 
Jawaban Responden Total 

Skor 

Rata-

Rata SS S R TS STS 

6 

Bekerja meningkatkan pelaksanaan 

serta rancangan struktur pengendalian 

perusahaan agar terhindar dari 

tindakan kecurangan 

10 24 8 2 1 175 3.89 

7 
Bekerja membuat catatan akuntansi 

yang akurat dan jelas yang berfungsi 

sebagai sarana kendali di perusahaan  
15 21 8 1 0 185 4.11 

8 

Bekerja melakukan transaksi bisnis 

serta hubungan pribadi antara pemasok 

dan pembeli dengan pelaksanaan yang 

harus dipantau secara hati-hati  

10 22 11 2 0 175 3.89 

9 

Menetapkan pengamanan fisik 
terhadap aset dan lokasi/tempat 

penyimpanan di perusah agar terhindar 

dari tindakan kecurangan 

12 25 7 1 0 183 4.07 

10 

Perusahaan memuat fungsi diantara 

pegawai yang harus dipisahkan 

sehingga otorisasi dapat dipisahkan, 

dan tidak mengganggu kegiatan satu 

sama lain 

7 26 10 2 0 173 3.84 

11 
Perusahaan membuat catatan 

personalia yang akurat dan melakukan 

pengujian terhadap pegawai baru  
11 22 11 1 0 178 3.96 

12 
Perusahaan menetapkan sanksi tegas 

dan tanpa pandang bulu terhadap 

pelaku kecurangan  
14 19 9 3 0 179 3.98 

13 
Perusahaan menetapkan sistem 

penilaian prestasi kerja yang adil  
9 24 11 1 0 176 3.91 

Total 1424 3.96 

 

 Tabel 5.14 menjelaskan tanggapan-tanggapan responden dalam 

mengurangi kesempatan melakukan kecurangan. Dari hasil penelitian diketahui 

nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,96 dan terkategorikan baik. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa karyawan pada PT. Bank Jabar dan Banten 

Syariah Bandung dapat mengurangi kesempatan dalam melakukan kecurangan 

dengan baik. 
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Tabel 5. 15  

Tanggapan Responden Dalam Mengurangi Pembenaran Melakukan 

Kecurangan 

No Pernyataan 
Jawaban Responden Total 

Skor 

Rata-

Rata SS S R TS STS 

14 
Perusahaan melakukan kebijakan 

dalam organisasi yang harus memuat 

aturan perilaku jujur dan tidak jujur  
15 20 9 1 0 184 4.09 

15 

Perusahaan mengharuskan setiap 

tindakan manajer harus memberikan 

contoh dalam berprilaku jujur kepada 

karyawan  

15 20 9 1 0 184 4.09 

16 

Perusahaan menetapkan aturan sanksi 

tegas dan jelas bila terjadi 

penyimpangan aturan bagi setiap 

pelakunya  

16 22 6 1 0 188 4.18 

Total 556 4.12 

 

 Tabel 5.15 menjelaskan tanggapan-tanggapan responden dalam 

mengurangi pembenaran dalam melakukan kecurangan. Dari hasil penelitian 

diketahui nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 4,12 dan terkategorikan baik. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa karyawan pada PT. Bank Jabar dan 

Banten Syariah Bandung dapat mengurangipembenaran dalam melakukan 

kecurangan dengan baik. 

Tabel 5. 16  

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pencegahan Kecurangan 

No Indikator 
Skor 

Aktual 
Rata-Rata Kategori 

1 Mengurangi tekanan situasional 897 3.99 Baik 

2 Mengurangi kesempatan 1424 3.96 Baik 

3 Mengurangi pembenaran 556 4.12 Baik 

Total 2877 4.00 Baik 

 

 Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden di atas, diketahui bahwa 

nilai rata-rata yang diperoleh pencegahan kecurangan sebesar 4,00 dan 

terkategorikan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan 
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pada PT. Bank Jabar dan Banten Syariah Bandung sudah dilaksanakan dengan 

baik. 

5.3 Analisis Verifikatif 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan 

kecurangan pada PT. Bank Jabar dan Banten Syariah Bandung. Untuk menjawab 

permasalahan tersebut, digunakan analisis regresi linier sederhana yang terdiri 

dari persamaan regresi linier sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi 

dan pengujian hipotesis dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. 

5.3.1 Uji Asumsi Klasik 

5.3.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.Untuk 

mendeteksi ada tidaknya pelanggaran asumsi normalitas dapat dilihat dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari populasi adalah tidak normal. 

Tabel 5. 17 Hasil Uji Normalitas Data Residual 
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Berdasarkan hasil pengujian normalitas data yang disajikan pada tabel di 

atas, terlihat bahwa nilai probabilitas (sig) yang diperoleh variabel residual 

sebesar 0,940 > 0,05 yang menunjukan bahwa data yang digunakan memiliki 

sebaran yang normal. Dengan kata lain asumsi normalitas data terpenuhi. 

5.3.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya pelanggaran heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan menggunakan 

ujiscatter plot dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas 

b. jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Gambar 5. 3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
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Gambar di atas menunjukan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan 

menggunakan metode grafik scatter plot. Dari gambar tersebut terlihat bahwa 

titik-titik yang diperoleh membentuk pola acak tidak beraturan serta menyebar 

diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, sehingga dalam model regresi 

yang akan dibentuk tidak ditemukan adanya pelanggaran heteroskedastisitas, 

dengan kata varians residual bersifat homokedastisitas. 

5.3.2 Persamaan Regresi Linier Sederhana 

 Persamaan regresi linier sederhana yang akan dibentuk adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + βX 

Dimana:  

Y = nilai taksiran untuk pencegahan kecurangan 

a = konstanta 

X = pengendalian internal 

 Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh hasil analisis regresi 

linier sederhana sebagai berikut: 

Tabel 5. 18  

Persamaan Regresi Linier Sederhana 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linier sederhana 

sebagai berikut: 
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Y = -7,477+ 1,307X 

Dari hasil persamaan regresi sederhana di atas dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar -7,477 menunjukan bahwa ketika pengendalian internal 

tidak dilaksanakan, maka pencegahan kecurangan diprediksi akan bernilai 

sebesar -7,477 kali. 

b. Variabel X yaitu pengendalian internal memiliki nilai koefisien regresi 

sbeesar 1,307 menunjukan bahwa ketika pengendalian internal 

ditingkatkan, diprediksi akan meningkatkan pencegahan kecurangan 

sebanyak 1,307 kali. 

5.3.3 Analisis Korelasi 

 Analisis krelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) 

linier antara dua variabel. Kolerasi tidak membedakan antara variabel dependen 

dengan variabel independent. Dalam hal ini untuk melihat kekuatan hubungan 

antara pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM). Hasil 

analisis korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 5. 19  

Hasil Analisis Korelasi 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai korelasi yang diperoleh 

antara pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan sebesar 0,799. Nilai 

korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara 

keduanya adalah searah. Dimana semakin baik pelaksanaan pengendalian internal, 

maka pelaksanaan pencegahan kecurangan akan semakin baik. Berdasarkan 

interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,799 termasuk kedalam 

kategori hubungan yang kuat, berada dalam kelas interval antara 0,600 – 0,799. 

5.3.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai R² yang kecil menunjukan 

keterbatasan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan presentase 

variasi variabel dependen, sebaliknya , apabila nilai R² mendekati 1 (satu), maka 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen, Ghozali (2016). Dengan menggunakan 

SPSS, koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5. 20  

Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien 

korelasi atau (R) yang diperoleh sebesar 0,799. Dengan demikian koefisien 

determinasi dapat dihitung sebagai berikut: 

Kd = (𝑟)2 x 100 % 

Kd = (0,799)2 x 100 % 

Kd = 63,9% 
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 Berdasarkan hasil perhitugan di atas, terlihat bahwa nilai koefisien 

determinasi yang diperoleh sebesar 63,9%. Hal ini menunjukan bahwa 

pengendalian internal memberikan kontribusi terhadap pencegahan kecurangan 

sebesar 63,9%, sedangkan sisanya sebesar 36,1% lainnya merupakan kontribusi 

dari variabel lain yang tidak diteliti. 

5.3.5 Pengujian Hipotesis 

 Untuk membuktikan apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan 

terhadap pencegahan kecurangan, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan 

rumusan hipotesis sebagai berikut: 

H0: β= 0, artinya pelaksanaan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Bank Jabar dan 

Banten Syariah Bandung. 

H1β≠ 0, artinya pelaksanaan pengendalian internal berpengaruh signifikan 

terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Bank Jabar dan 

Banten Syariah Bandung. 

Taraf signifikansi (α): 0,05 

Kriteria uji: tolak H0 jika nilai t-hitung > t-tabel, H1 terima 

Nilai statistik uji t dapat diketahui dari tabel output berikut: 

Tabel 5. 21  

Pengujian Hipotesis 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t-hitung yang diperoleh 

sebesar 8,718.  Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel 

distribusi t. Dengan α=0,05, df = n-k-1 = 45 -1-1 =43, diperoleh nilai t-tabel untuk 

pengujian dua pihak sebesar (-2,017 dan 2,017). Dari nilai-nilai di atas terlihat 
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bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 8,718, berada diluar nilai t-tabel (-

2,017 dan 2,017). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinyapelaksanaan pengendalian internal berpengaruh signifikan 

terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Bank Jabar dan Banten Syariah 

Bandung. 

5.4 Pembahasan 

5.4.1 Pelaksanaan Pengendalian Internal Pada PT. Bank Jawa Barat dan 

Banten Syariah Kota Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengendalian internal menunjukan 

bahwa nilai total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan 

yang membentuk variabel pengendalian internal adalah sebesar 2502 dan rata-rata 

3,97% termasuk dalam kategori baik. Namun pengendalian internal di PT. Bank 

Jawa Barat dan Banten Syariah masih memiliki kekurangan pada setiap proses 

perencanaan dan pengorganisasian, perusahaan harus melakukan perencanaan 

terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya agar mengurangi 

resiko terjadinya kesalahan pada setiap proses pengendalian internal, sehingga 

dapat mempermudah tercapainya tujuan yang diinginkan perusahaan, jika 

perencanaan dilakukan dengan baik dan benar maka akan meminimalisir tindakan 

yang dapat merugikan perusahaan. Sebelum terjadinya kesalahan lebih baik 

dilakukannya antisipasi dengan selalu membuat perencanaan yang lebih matang 

supaya dapat terealisasi dengan baik. Proses pengorganisasian juga harus 

ditingkatkan kembali oleh perusahaan, agar dapat mempermudah setiap tugas 

yang akan dijalankan oleh organisasi, serta mempermudah pengawasan agar 

terhindar dari kegiatan yang memicu terjadinya tindakan kecurangan di PT. Bank 

Jawa Barat dan Banten Syariah. Indikator perolehan dan implementasi, indikator 

penyerahan dan pendukung, dan indikator pemantauan  

Pengendalian internal di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah sudah 

termasuk kepada kategori baik, Namun akan menjadi lebih baik lagi jika pada 

setiap komponen pengendalian internal dimaksimalkan kembali pada setiap 

pelaksanaanya agar pencapaian tujuan perusahaan dapat tercapai dengan 
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maksimal, serta memberikan arahan kepada setiap divisi, staf dan para pegawai 

sesuai dengan prosedur dan tata tertib yang ada di perusahaan agar terhindar dari 

kegiatan yang akan memicu terjadinya tindakan kecurangan. Hasil penelitian yang 

ada di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah didukung oleh landasan teori 

pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengendalian internal 

merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber 

daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah 

dan mendeteksi risiko kecurangan dan melindungi sumber daya organisasi baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud. Karenanya organisasi harus memiliki 

pengendalian internal untuk menjaga agar operasi organisasi dapat secara efisien 

dan efektif mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengurangi tingkat 

risiko yang dihadapi organisasi (Audit, Fondasi Audit Internal, 2015). 

Pengendalian internal yang sangat baik dapat dilihat dari tingkat 

kecurangan yang rendah dan laporan keuangan yang terarah dan terstruktur jika 

pada susunan laporan keuangan sudah terstruktur, maka akan mudah dilihat jika 

terjadinya penyimpangan yang akan menimbulkan tindakan kecurangan. 

Keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta ketaatan 

pada hukum dan peraturan bisa dicapai oleh organisasi apabila manajemen 

mampu menerapkan prosedur pengendalian internal yang baik sehingga mampu 

mencegah terjadinya kecurangan yang berdampak pada ketidakandalan laporan 

keuangan perusahaan. 

Indikator perencanaan dan organisasi diperusahaan tersebut sudah baik 

memiliki nilai rata-rata 3,95% dimana agar lebih baik ditingkatkan untuk 

mengelola kualitas, serta menilai dan mengelola resiko teknologi informasi dalam 

pelaksanaan tugasnya agar mempermudah dalam mengakses segala aktivitas yang 

dapat menunjang perusahaan. 

Indikator perolehan dan implementasi diperusahaan tersebut sudah baik 

memiliki nilai rata-rata 4,01% akan tetapi lebih ditingkatkan untuk meningkatkan 

pengelolaan perubahan serta menerapkan dan mengakui setiap solusi dan 

perubahan yang ada di perusahaan. 
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Indikator penyerahan dan pendukung di perusahaan tersebut sudah baik 

memiliki nilai rata-rata 3,96% yang artinya dalam pelaksanaan aktivitas di 

perusahaan harus lebih ditingkatkan keamanannya untuk menjamin agar sistem 

dan layanan yang berkelanjutan dapat berjalan dengan aman dan menunjang 

kenyamanan pelanggan/nasabah di perusahaan.  

Indikator pemantauan persentase di perusahaan tersebut memiliki nilai 

rata-rata 3,96% yang berarti baik akan tetapi harus sering dilakukan kegiatan 

memantau dan mengevaluasi pada setiap proses yang terhubung dengan teknologi 

informasi yang dijalankan oleh perusahaan. Agar terhindar dari adannya 

kesempatan terjadinya kecurangan dan penting untuk evaluasi kinerja perusahaan 

yang sedang berlangsung. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Hermiyetti, 2010), Dwi Zarlis (2018), Hernawati Kadir (2014), 

Maulida Illa Okta (2017). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengendalian 

internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. 

5.4.2 Pelaksanaan Pencegahan Kecurangan Pada PT. Bank Jawa Barat dan 

Banten Syariah Kota Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pencegahan kecurangan 

menunjukan bahwa nilai total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-

pernyataan yang membentuk variabel pengendalian internal adalah sebesar 2877 

dan nilai rata-rata 4,00% termasuk dalam kategori baik. Namun pencegahan 

kecurangan di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah masih kurang, karena 

pada pelaksanaanya belum terlaksana dengan baik dan masih sangat sering 

terjadinya tindakan kecurangan di perusahaan. Kurangnya pengawasan di 

perusahaan menimbulkan pegawai sering melakukan tindakan kecurangan, karena 

pengawasan yang kurang ketat sehingga memudahkaan pegawai level manapun 

untuk melakukan kecurangan/korupsi. Maka dari itu harus dilakukannya sanksi 

tegas agar pelaku kecurangan dapat merasakan jera dan tidak mengulangi 

tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Pencegahan kecurangan yang terdiri 

dari indikator mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan kecurangan, 
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indikator mengurangi kesempatan melaksanakan kecurangan, indikator 

mengurangi pembenaran melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas 

pegawai. 

Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan mengaktifkan 

pengendalian internal, Namun pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah 

pelaksanaan pengendalian internal yang ada masih kurang baik dan harus 

ditingkatkan lagi, karena pada setiap pelaksanaan kinerja yang masih sangat buruk 

dan tidak ada pemisahan tugas antara fungsi pencatatan, penyimpanan, dan 

otoritas, serta kurang pengawasan dan pemantauan, sehingga mudah untuk 

melakukan tindakan kecurangan. Melihat dari kasus tindakan kecurangan yang 

ada di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah yaitu dengan melakukan 

pemalsuan dokumen atau kredit fiktif yang dilakukan oleh pihak internal 

perusahaan dan merugikan nasabah serta negara dengan kerugian yang sangat 

besar.  

Kecurangan yang terjadi selama ini di perusahaan merupakan cerminan 

dari manajemen yang buruk, auditor internal yang terbatas, lemahnya sistem 

pengendalian internal, serta korupsi. Untuk mencegahan terjadinya kecurangan di 

perusahaan maka harus melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

pengendalian internal perusahaan serta peran audit internal dalam melaksanakan 

mekanisme pencegahan kecurangan, agar tindakan kecurangan yang ada 

diperusahaan dapat di minimalisir maka harus memperketat setiap tindakan yang 

akan dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, jika kecurangan 

sudah teratasi maka akan mudah untuk bangkit kembali serta menjalankan 

aktivitas perusahaan yang lebih aman dan nyaman untuk keberlangsungan 

perusahaan yang lebih baik lagi, serta memberikan kepercayaan kepada nasabah 

untuk kembali percaya kepada perusahaan untuk menggunakan jasa yang ada di 

PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah. 

Indikator mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan kecurangan 

memiliki presentase 3,99% termasuk pada kategori baik akan lebih baik jika dalam 

pelaksanaannya dapat menghilangkan hambatan operasional, seperti tindakan 
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pembatasan modal atau persediaan karena dapat menekan efektivitas kinerja 

keuangan perusahaan, sehingga dalam pelaksanaanya tidak terjadi hambatan dan 

dapat menghindari tekanan situasional yang menimbulkan resiko terjadinya 

kecurangan.  

Indikator mengurangi kesempatan melakukan kecurangan memiliki 

presentase 3,96% yang memiliki arti baik dalam pelaksanaannya tetapi akan tetapi 

perusahaan harus lebih memuat fungsi diantara para pegawai yang harus dipisahkan 

sehingga otorisasi dapat dipisahkan dan tidak mengganggu kegiatan antara satu sama 

lain, selalu mengevaluasi dan mengawasi para pegawai pada setiap pelaksanaan 

kinerjanya sehingga setiap perlakuan menyimpang dapat di cegah dan segera 

ditanggapi oleh petugas yang ada di perusahaan, maka dari itu tidak ada 

kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. 

Indikator mengurangi pembenaran melakukan kecurangan memiliki 

presentase 4,12% yang artinya baik akan tetapi lebih baik jika perusahaan 

mengharuskan setiap tindakan manajer harus memberikan contoh dalam berperilaku 

jujur kepada karyawan, Agar lebih memperkuat integritas pegawai pada setiap 

kinerja yang dilakukan dan harus melakukan pengawasan yang adil dan tegas agar 

terciptanya sikap disiplin.. 

Sesuai dengan kasus pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah 

dicurigai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membenahi pengendalian 

internal yang ada karena sering terjadi kasus kecurangan yaitu kredit fiktif yang 

merugikan negara karena kurangnya pengawasan yang melekat di perusahaan, 

sehingga tindakan kecurangan dapat terjadi pada pegawai level apa saja. Maka 

dari itu Bank BJB Syariah harus membenahi pengendalian internal, dan 

memperketat pemantauan pada setiap kinerja pegawai di perusahaan agar tidak 

terjadi lagi tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan dan negara. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Hermiyetti, 2010), Dwi Zarlis (2018), Hernawati Kadir (2014), 

Maulida Illa Okta (2017). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengendalian 

internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. 
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5.4.3 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan 

Pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Kota Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian internal dan 

berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan besarnya 

pengaruh pengendalian internal dalam memberikan kontribuasi pengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan sebesar 4,00%. Hasil penelitian ini didukung oleh 

landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa 

“Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk 

memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian 

internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup 

untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria 

yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong 

ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari reguulasi dan 

peraturan yang ada” (Romney & Steinbart 2015:216). 

Pelaksanaan pencegahan di perusahaan sendiri telah terlaksana dengan 

baik karena telah dibantu dengan kehadiran sistem informasi yang memadai 

sehingga dapat mempermudah pencegahan kecurangan yang akan terjadi di 

perusahaan. Kehadiran sistem pencegahan kecurangan yaitu whistleblowing 

sistem membawa perubahan signifikan bagi perusahaan karena manfaat yang 

dirasakan oleh karyawan secara tidak langsung bisa saling  mengawasi, Namun 

masih ada sedikit kendala dalam pelaksanaan pencegahan kecurangan melalui 

media sistem informasi yaitu kendala dikarenakan kurang keamanannya identitas 

karyawan suatu organisasi yang mengetahui dan melaporkan adanya kecurangan 

yang terjadi dalam perusahaan dan merupakan bagian dari suatu pengendalian 

internal dalam mencegah praktik kecurangan. 

Maka dari itu walaupun pengendalian internal tidak dapat menjamin bahwa 

kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kebijakan dan 

prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang layak 

bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga diharapkan 
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mampu mencegah terjadinya kecurangan. Pada setiap pelaksanaan kegiatan 

perusahaan harus melalui proses perancangan, pengimplementasi, dan 

pemeliharaan manajemen dan karyawan lain untuk memberikan jaminan yang 

memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan 

keuangan, efektif dan efisiennya operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirancang dilaksanakan untuk 

tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan, untuk mencegah dan menghalangi 

(dengan membuat jera) terjadinya tindakan kecuurangan (Tuanakotta,2015). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Hermiyetti, 2010), Dwi Zarlis (2018), Hernawati Kadir (2014), 

Maulida Illa Okta (2017). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengendalian 

internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. 
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