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ABSTRAK 
 

 Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kegiatan menghimpun dana 
masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam praktek 
perbankannya bank dibedakan antara bank devisa dan bank non devisa. Bank 
devisa diperkenankan melakukan kegiatan dalam valuta asing sedangkan bank 
non devisa tidak diperkenankan. Salah satu bentuk penyaluran dana adalah jasa 
pelayanan transfer valuta asing atau jasa pengiriman mata uang asing. Sarana 
yang biasa di pakai adalah melalui surat, telex, dan faxsimili. Penulis menekankan 
pada pengiriman yang bersifat on line atau transaksi swift atau real time. 
 Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Studi Peranan Audit 
Internal Dalam Menilai Efektivitas Pengendalian Internal Jasa Transfer Valuta 
Asing” pada  PT. Bank Jabar Tbk. Maksud dan tujuan penulis melakukan 
penelitian adalah : Untuk mengetahui dan menilai fungsi audit internal dalam 
menilai efektivitas pengendalian internal transfer valas di PT.Bank Jabar Tbk. 
Cabang Utama Bandung.  
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian 
deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara rinci mengenai 
objek penelitian, kemudian menganalisis apakah variabel-variabel tersebut 
berfungsi atau tidak. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (field 
research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan 
ditujukan untuk memperoleh data primer dengan cara observasi, melakukan 
wawancara langsung, dan menyerahkan daftar pertanyaan (kuesioner) pada pihak-
pihak yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian 
kepustakaan ditujukan memperoleh data sekunder melalui peninjauan terhadap 
buku-buku dan literatur-literatur yang menunjang dalam menarik kesimpulan. 
 Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa :  1) Audit internal telah 
berfungsi dalam menilai efektivitas pengendalian internal transfer valas di PT. 
Bank Jabar Tbk.Cabang Utama Bandung; dan 2) Hipotesis yang penulis 
kemukakan yaitu ; “Audit internal telah berfungsi dalam menilai efektivitas 
pengendalian internal transfer valas ” dapat diterima. 
 Penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan 
bagi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan peranan audit internal 
dalam menunjang efektivitas pengendalian internal transfer valas, yaitu : 
perusahaan menetapkan kurs jual atau beli yang menguntungkan dan dapat 
bersaing dengan bank-bank lain maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga 
mengurangi kesalahan dalam mengkonversi nilai tukar.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan ekonomi suatu negara di samping memerlukan program 

pembangunan yang terencana dan terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, 

faktor lainnya adalah dibutuhkannya modal atau dana pembangunan yang cukup 

besar. Peningkatan pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi perlu 

ditunjang dengan peningkatan dana pembangunan. Umumnya suatu negara 

mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana pembangunan, untuk itu 

diperlukan mobilisasi dana dari masyarakat. 

Disini diperlukan peranan lembaga keuangan maupun dalam bentuk Kredit 

Likuiditas  Bank Indonesia (KLBI) dalam menghimpun dana pembangunan 

sehingga mampu menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku-pelaku 

pembangunan ekonomi baik pengusaha kecil, koperasi maupun pengusaha 

menengah maupun besar. Dengan demikian, terjadi keterkaitan kerja sama yang 

harmonis dan saling menunjang antara pelaku ekonomi riil dengan pelaku 

ekonomi finansial dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. 

Bank selaku lembaga keuangan mempunyai peranan dalam memobilisasi 

dana masyarakat serta menyalurkan dana dalam rangka meningkatkan kemajuan 

ekonomi Indonesia. Dalam praktek perbankan di Indonesia dibedakan antara 

bank-bank devisa dan bank bank-bank nondevisa. Bank-bank nondevisa adalah 

bank-bank yang tidak diperkenankan melakukan kegiatan dalam valuta asing 

sedangkan bank devisa adalah bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi dalam valuta asing. 

Salah satu jasa yang diberikan oleh bank adalah jasa transfer dalam valuta asing. 

Suatu perubahan baik perusahaan industri, dagang, jasa ataupun dalam 

bentuk lainnya sangat penting keberadaannya pada negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut turut membantu 

dalam mensukseskan program pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat 



adil dan makmur. Peranan yang mereka berikan antara lain adalah menciptakan 

lapangan kerja baru sehingga mengurangi jumlah pengganguran dan akan 

menambah jumlah pendapatan para pekerja. Sehingga pada akhirnya pendapatan 

akan lebih merata di antara masyarakat Indonesia. 

Suatu perusahaan agar dapat berjalan baik, perusahaan harus mempunyai 

organisasi yang baik. Semakin besar perusahaan akan menyebabkan semakin 

kompleksnya aktivitas perusahaan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu 

pengendalian internal yang memadai dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Dengan semakin banyaknya aktivitas perusahaan serta dengan adanya 

perluasaan dan perkembangan perusahaan maka seorang pemimpin tidak mungkin 

mengawasi seluruh aktivitas perusahaan yang dipimpinnya secara langsung. Hal 

tersebut disebabkan semakin luasnya lingkup pengawasan yang harus 

dilaksanakannya dan juga karena adanya keterbatasan kemampuan manajer. 

Untuk mengatasi hal tersebut seorang pimpinan harus mempunyai suatu alat bantu 

yang berfungsi sebagai alat pengendalian yang efektif. Alat bantu yang di maksud 

adalah dengan diterapkannya suatu audit internal pada perusahaan. Tujuan utama 

dari audit internal adalah untuk membantu pimpinan dalam memperbaiki kinerja 

organisasi sehingga kegiatan operasionalnya dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan studi kasus pada PT. 

Bank Jabar Tbk Cabang Utama Bandung yaitu bank devisa yang telah mendapat 

persetujuan dari Bank Indonesia yang salah satu kegiatannya memberikan jasa 

transfer valuta asing. 

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka penulis merasa tertarik 

mengadakan penelitian untuk menyusun skripsi mengenai fungsi audit internal             

terhadap pengendalian internal transfer valuta asing dengan judul :      “ STUDI 

PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENILAI EFEKTIVITAS 

PENGENDALIAN INTERNAL JASA TRANSFER VALUTA ASING”.     

(Studi Kasus pada PT. Bank Jabar Tbk. Cabang Utama Bandung ) 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan audit internal dalam menilai efektivitas 

pengendalian internal jasa transfer valuta asing pada PT. Bank Jabar 

Tbk Cabang Utama Bandung  telah berfungsi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penelitian adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

transfer valuta asing pada PT. Bank Jabar Tbk Cabang Utama Bandung. 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menilai fungsi audit internal dalam menilai 

efektivitas pengendalian jasa transfer valuta asing  pada PT. Bank 

Jabar Tbk Cabang Utama Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap dari hasil ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

berupa saran atau masukan yang bermanfaat bagi manajemen 

perusahaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Bagi penulis 

Untuk memeperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 

penerapan audit internal dan pengendalian internal atas jasa transfer 

valuta asing dalam suatu perusahaan khususnya pada perusahaan yang 

dijadikan obyek penelitian serta sebagai pemenuhan salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sarjana Akuntansi di Universitas Widyatama. 

3. Bagi Bidang Ilmu Akuntansi 

Untuk dijadikan sumbangan karya yang dapat menambah pendaharaan 

pustaka akuntansi khususnya mengenai pelaksanaan audit internal jasa 

transfer valuta asing. 



4. Bagi masyarakat  

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

sehingga dapat dijadikan sumber informasi bidang audit internal 

transfer valuta asing bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Salah satu kendala mengirim uang dengan membawa uang tunai yang 

berlangsung dari satu wilayah ke wilayah lain adalah faktor keamanan uang 

tersebut. Bahaya perampokan tidak hanya mengancam uang yang dibawa, akan 

tetapi juga nyawa si pembawa uang. Disamping itu keamanan uang juga tidak 

dapat dijamin sampai tujuan, karena bisa saja si pembawa uang yang membawa 

uang melarikan uang yang akan dikirim dengan sengaja. Di sisi lain resiko 

kehilangan yang tidak sengaja mungkin saja terjadi. 

Faktor lain kendala dalam mengirim uang dengan mengirim langsung ke 

alamat tujuan memakan waktu yang relatif lama. Kemudian di samping masalah 

waktu, biaya yang di keluarkan untuk mengirim juga relatif besar. Belum lagi jika 

tujuan pengiriman ke berbagai tempat di berbagai daerah yang relatif jauh (luar 

kota atau luar negeri). Dengan demikian mengirim uang dengan cara membawa 

langsung uang tunai yang akan dikirim menghadapi kendala dari berbagai faktor. 

Salah satu jasa yang diberikan oleh bank adalah transfer dalam valuta 

asing. Oleh karena itu bank memerlukan koresponden dengan bank-bank lain, 

baik di dalam dan di luar negeri. Hubungan koresponden menjadi sarana bagi 

bank untuk saling bekerja sama baik dalam bidang perkreditan maupun dibidang 

perbankan internasional yang didasarkan kepada azaz resiprostast (timbal balik) 

yang merupakan salah satu keberhasilan dalam perbankan internasional. 

Hubungan koresponden adalah suatu ikatan kerjasama antara dua buah 

bank atau antara bank dengan lembaga keuangan non bank dalam bertransaksi 

dimana masing-masing saling mewakili kepentingannya dengan mempertukarkan 

dokumen pengawasan sebagai sarana otentikasi transaksi. 

Perdagangan valuta asing memegang peranan penting dalam usaha dunia 

perbankan. Keuntungan yang dapat diciptakan melalui transaksi dalam valuta 



asing cukup besar dan sangat mempengaruhi laba usaha bank. Begitu pula 

sebaliknya, kesalahan dalam mengelola dana valuta asing bisa menyebabkan 

kerugian yang besar bagi bank itu sendiri. Pendapatan yang timbul dari 

perdagangan valuta asing ini merupakan potensi yang besar bagi bank untuk 

meningkatkan keuntungan bagi bank. Kegagalan dalam mengelola dan 

memperdagangkan valuta asing bisa menyebabkan kerugian yang besar pula bagi 

bank tersebut. 

Pada perusahaan relatif kecil, pimpinan perusahaan dapat mengawasi dan 

mengendalikan sendiri jalan perusahaan. Akan tetapi pada perusahaan yang relatif 

besar dan volume kegiatan semakin meningkat maka pimpinan perusahaan akan 

sulit mengawasi dan mengendalikan sendiri aktivitas tersebut secara langsung. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendelegasian wewenang kepada orang yang 

dianggap kompeten dengan bidang yang bersangkutan. Dengan adanya pembagian 

tugas tersebut, masing-masing individu akan bekerja dalam suatu ruang lingkup 

yang lebih kecil dan mengerjakan secara lebih intensif. 

Dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut masih ada masalah lain 

yang akan timbul yaitu apakah wewenang yang dilimpahkan itu telah 

dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak. Untuk mengatasi hal tersebut 

dibutuhkan suatu pengendalian internal yang dirancang dan digunakan oleh 

manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai tercemin dalam definisi 

pengendalian internal menurut Hiro Tugiman (2004;12), sebagai berikut : 

“Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh semua 
anggota organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan, 
kualitas laporan keuangan dan dipatuhinya hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
 
Pengendalian internal dalam transfer valuta asing yang merupakan salah 

satu bagian pengendalian internal secara keseluruhan meliputi pengendalian atas 

pengelolaan jasa valuta asing, dapat dipercayainya data-data akuntansi mengenai 

transfer valuta asing, efektivitas dan efisiensi operasi transfer valuta asing serta 

kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 

 



Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) 

(2004;5)  

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 
dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan kegiatan operasi organisasi” 
 
Pengertian audit internal menurut Mulyadi (2002;211) adalah sebagai 

berikut  

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat 
dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi dan 
kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen”. 
 
Audit internal merupakan suatu aktivitas independen yang objektif dan 

memberikan jaminan keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan 

suatu nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi sehingga 

membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.  

Dengan adanya audit internal diharapkan akan dapat memperbaiki kinerja 

organisasi secara keseluruhan dan membantu manajemen dalam melaksanakan 

tugasnya melalui pemberian saran yang berguna untuk memperbaiki kinerja di 

setiap tingkatan manajer. 

Sedangkan Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor 

menurut Soekrisno Agoes (2004,221) adalah untuk membantu semua pimpinan 

perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan 

memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang 

diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan 

kegiatan-kegiatan berikut : 

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari 

sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan 

pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian 

yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 



3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan 

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan dan penyalahgunaan. 

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya. 

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh manajemen. 

6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 

Pengertian transfer secara umum menurut Kasmir (2001;332) adalah 

pengiriman uang lewat bank. Transfer dapat pula diartikan pemindahan uang 

dalam dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. 

Lama waktu pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. 

Dewasa ini pengiriman uang dapat tiba hari itu juga dan langsung sudah dapat 

dicairkan di tempat tujuan melalui sarana pengiriman dengan sistem on line 

komputer. Pada masa lalu pengiriman uang dapat dilakukan lewat surat, telex, 

faxsimile atau telepon. 

Pengiriman uang dalam satu kota maksudnya adalah pengiriman uang dari 

bank yang satu ke bank lain tetapi masih dalam satu wilayah pengiriman uang ke 

luar kota yaitu, pengiriman uang dari satu ke kota lainnya. Demikian pula dengan 

pengiriman uang keluar negeri yaitu dari salah satu bank yang ada di Indonesia 

dengan negara lain. 

 Transfer menurut Malayu Hasibuan dibedakan menjadi dua (2002;122) 

yaitu transfer masuk dan transfer keluar. Transfer Masuk adalah kiriman uang 

yang diterima bank yang dikirim bank lain, baik bank antarkota dalam negeri 

maupun antara bank mancanegara (penulis). Sedangkan  Transfer Keluar adalah 

pengiriman uang dari suatu bank kepada bank lain yang dilakukan antarkota atau 

antarnegara (penulis). Transfer keluar dalam negeri dinyatakan dengan valuta 

sendiri (rupiah), sedangkan transfer keluar untuk mancanegara dinyatakan dalam 

valuta asing (valas). Pencairan transfer dapat dilakukan dengan cara : 

1. Pencairan secara tunai; 



2. Pencairan dengan cara memasukkan ke dalam rekening koran atau buku 

tabungan penerimanya. 

Pengiriman uang dalam satu atau negara harus dilakukan dengan cara yang 

mudah, cepat dan aman sehingga yang akan sampai di tangan pihak yang dituju 

dengan tepat waktu dan jumlah yang utuh seperti apa yang telah diamatkan oleh si 

pengirim maka  dibutuhkan keefektifan pengendalian internal. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rujukan dari peneliti terdahulu 

yang dilakukan oleh Izz Hanif (01.98.250) dengan skripsinya yang berjudul 

“Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal 

Penjualan”, yang menunjukkan koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,573 

yang berarti adanya hubungan yang cukup kuat antara kedua variabel, sedangkan 

melalui perhitungan koefisien determinasi (kd) didapat hasil sebesar 32,83% yang 

berarti bahwa peningkatan efektivitas penjualan dipengaruhi oleh peranan audit 

internal yang memadai sekitar 32,83% sedangkan 67,17% dipengaruhi faktor 

lainnya. Serta didukung pula oleh pengujian hipotesis, dimana t hitung > t tabel 

(2.42 > 1,782). Dengan demikian hasil uji hipotesis dapat diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

penjualan, dimana keberhasilan peranan audit internal dapat meningkatkan 

efektivitas pengendalian internal penjualan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian 

sebelumnya adalah aktivitas yang dikaji sebelumnya oleh penulis adalah 

mengenai efektivitas transfer valuta asing sedangkan peneliti sebelumnya 

mengenai efektivitas penjulan.  

Keefektifan pengendalian internal yang ada diperlukan perusahaan agar 

tujuan dari sistem pengendalian itu tercapai, maka berdasarkan kerangka 

pemikiran diatas penulis mengambil suatu hipotesis sebagai berikut : “Audit 

internal telah berfungsi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal jasa 

transfer valuta asing”. Studi kasus pada PT. Bank Jabar Tbk. Cabang Utama 

Bandung. 

 

 



BAB II 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

2.1  Peranan 

 Pengertian peranan menurut Komarudin (1994;768) sebagai berikut : 

1. “Bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 
manajemen 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status; 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata; 
4. Fungsi yang diharapkan di seseorang atau menjadi karakteristik yang 

ada padanya; 
5. Fungsi atau sikap variabel dalam hubungan sebab akibat”.  

Pengertian peranan dalam penelitian ini adalah fungsi yang diharapkan di 

seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya. 

 

2.2  Audit  

 Audit secara umum dapat dikatakan sebagai proses perbandingan antara 

kondisi atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. 

Pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras 

dengan apa yang telah digariskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit 

merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan yang ada dengan yang 

seharusnya. 

 Definisi audit menurut Arens et al (2003;11) adalah sebagai berikut : 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and established criteria. Auditing should be 
done by a competent and independent person”. 
 
Menurut Arens et al (2003;11) definisi audit adalah suatu proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti untuk menentukan dan 

melaporkan pada tingkat kesesuaian dan kriteria tertentu, yang dilakukan 

oleh seseorang yang kompeten dan independen.  

 Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan tentang beberapa 

karakteristik dari audit yaitu : 



1. Audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti 

atau informasi. 

2. Adanya bukti audit (evidence) yang merupakan informasi  atau 

keterangan yang digunakan oleh seorang auditor untuk menilai tingkat 

kesesuaian informasi. 

3. Adanya tingkat kesesuaian (degree of corespondence) dan kriteria 

tertentu (estabilshed criteria). 

4. Audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kualifikasi 

yang diperlukan untuk melakukan audit. Seorang auditor harus 

kompeten dan independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang 

diperiksa. 

5. Adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak 

yang berkepentingan. 

 Sedangkan Mulyadi dan Puradiredja (1998;7) memberikan definisi audit 

sebagai berikut : 

“Sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 
kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara 
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”. 

 
Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan tentang beberapa 

karakteristik dari audit yaitu : 

1. Audit merupakan suatu proses yang sistematis, yang terdiri dari 

langkah-langkah atau prosedur yang disusun secara terstruktur; 

2. Untuk melakukan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat 

diklasifikasikan dengan standar atau kriteria yang ditetapkan; 

3. Mengumpulkan dan mengevaluasi semua bukti-bukti yang diperlukan 

untuk menilai kesesuaian antar informasi yang diperiksa dengan 

kriteria yang ditetapkan secara objektif; 

4. Audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kualifikasi 

yang diperlukan untuk melakukan audit. Seorang auditor harus 



kompeten dan independen terhadap fungsi atau satuan usaha yang 

diperiksanya. 

5. Mengkomsumsikan hasil audit kepada para pemakai laporan hasil 

audit tersebut memberitahukan tingkat kesesuaian antara informasi 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 Berdasarkan kedua karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa audit 

merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh, mengumpulkan dan 

pengevaluasian bukti untuk menilai kesesuaian informasi yang diperiksa dengan 

kriteria yang ditetapkan secara objektif, dimana audit dilakukan oleh seorang 

auditor yang harus kompeten dan independen terhadap fungsi atau satuan usaha 

yang diperiksa, adanya pelaporan dan mengkomunikasikannya kepada pemakai, 

dimana laporan hasil tersebut memberitahukan tingkat kesesuaian antara 

informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.     

 

2.3  Audit Internal 

 Untuk menentukan bahwa pengendalian internal telah berjalan sebagai 

mana mestinya, perusahaan perlu mengadakan audit internal secara terus menerus. 

Audit internal tidak harus membatasi pada penemuan rutin atas kesalahan-

kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan tetapi dapat juga melakukan suatu 

penilaian atas berbagai fungsi operasional. 

 

2.3.1  Pengertian Audit Internal 

 Pengertian audit internal menurut The Institute of Internal Auditors Board 

Of Directors (1999;4) sebagai berikut : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and 
consulting activity designed to add value and improve an organization 
accomplishment it’s objectives by bringing a systematic, disciplined 
approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, 
control and governance process.” 
 

Pengertian ini menekankan bahwa auditor internal agar memberikan nilai 

tambah dalam membantu perusahaan dengan lebih terfokus pada risiko usaha, 

pengendalian dan pengaturan. 



 Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam audit internal terdapat 

ukuran-ukuran kunci yang penting sebagai berikut : 

1. Suatu aktivitas independen objektif 

2. Aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi 

3. Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi 

4. Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya 

5. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, 

pengendalian dan proses pengaturan dalam pengolahan organisasi. 

 

2.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota 

organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. 

Oleh sebab itu, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, 

rekomendasi, petunjuk, dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang 

sedang diperiksa. Tujuan pemeriksaan tersebut mencakup pula usaha untuk 

mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. Anggota 

organisasi yang dibantu dengan adanya audit internal mencakup seluruh tingkatan 

manajemen dan dewan. Hal ini dikemukakan oleh Mulyadi (1998;200) sebagai 

berikut : 

“Tujuan pemeriksaan internal ialah membantu semua anggota manajemen 
dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dengan cara menyajikan 
analisis penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting mengenai 
kegiatan mereka.” 
 

 Di samping tugas pokok audit yaitu memperbaiki kinerja organisasi, audit 

internal juga seringkali memberikan layanan berupa saran untuk memperbaiki 

kinerja bagi setiap tingkat manajer. 

 Hal ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan audit internal dalam 

perusahaan. Ruang lingkup audit internal menurut IIA’S yang dikutip oleh 

Moeller and Witt         (1999;5-27) sebagai berikut : 

 “The scope of the internal audit should encompass the examination and  



evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization’s 
system of internal control and the quality of performance in carrying out 
assigned responsibilities”. 
 
Ruang lingkup audit internal menguji keefektifan sistem pengendalian 

internal serta pengevaluasian terhadap kecukupan dan keefektifan sistem 

pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan 

tanggungjawab yang diberikan. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan 

peninjauan terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian internal internal 

tersebut adalah untuk menentukan apakah sistem yang di tetapkan telah 

memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran 

organisasi akan dapat dicapai secara ekonomis dan efisien.  

Tujuan peninjauan terhadap keefektifan adalah untuk memastikan apakah 

sistem tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Serta tujuan peninjauan terhadap 

kualitas pelaksanaan kegiatan adalah memastikan apakah tujuan dan sasaran 

organisasi telah dicapai. Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman 

(1997;44) yaitu : 

1. Penelaahan atas kehandalan dan kejujuran informasi keuangan dan 

operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, 

mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasinya. 

2. Penelaahan sistem yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan 

kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat 

berakibat penting bagi operasi dan pelaporan serta menentukan apakah 

organisasi sudah mengikuti hal tersebut. 

3. Penelaahan berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta 

dan selanjutnya menelusuri keberadaan harta tersebut. 

4. Penilaian koefisien dan keekonomisan penggunaan berbagai sumber 

daya. 

5. Mereview operasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya 

telah konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan 

apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan 

direncanakan. 



2.3.3 Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Fungsi audit internal terbentuk dikarenakan adanya pendelegasian 

wewenang kepada sejumlah unit organisasi oleh pemimpin perusahaan. Fungsi 

audit internal ada berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh manajemen atau dewan 

direksi. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang 

dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lainnya. 

Untuk memberikan masukan atau informasi dan komentar-komentar penting. 

Audit internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga 

tidak hanya terbatas pada pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi tetapi juga 

pemeriksaan operasional perusahaan. 

 Pendapat Heckert dan Wilson mengenai fungsi-fungsi yang ada di dalam 

internal audit  (Theodorus M. Tuanakot ;1982;672), dapat dikelompokkan 

menjadi : 

1. “Appraisal of procedure and related matters; 
2. Verification and analysis of date; 
3. Activities verifying the extet of compliance; 
4. Function of protective nature; 
5. Training and others aids to company personnel; 
6. Miscellanous service”. 
 
Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa fungsi internal audit adalah 

sebagai berikut : 

1. Menilai prosedur dan hal-hal yang berkaitan, diantaranya menilai 

prosedur, mengembangkan serta menyempurnakannya, termasuk 

menilai terhadap pelaksana. 

2. Verifikasi data hasil sistem akuntansi mengenai validitas, serta 

melakukan analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan yang 

diberikan. 

3. Kegiatan verifikasi terhadap ketaatan prosedur akuntansi, prosedur 

operasi, peraturan pemerintah, dan kewajiban-kewajiban kontrak. 

4. Fungsi melindungi perusahaan yang meliputi pencegahan dan 

mendeteksi kesalahan perusahaan dan menguji transaksi dengan pihak 

luar. 



5. Memberikan latihan dan bantuan lainnya bagi personalia perusahaan 

terutama personalia akuntansi. 

6. Jasa-jasa lainnya meliputi penyelidikan khusus dan bantuan untuk 

pihak luar. 

Hartadi (1997;37) mengemukakan fungsi audit internal sebagai berikut : 
“Fungsi pemeriksaan internal adalah melaksanakan kegiatan bebas dan 
memberi saran-saran suatu fungsi pengedalian guna mengukur dan 
meneliti efektivitas sistem pengendalian internal.” 
 
Mengenai tanggungjawab pemeriksa internal, Moeler dan Witt       

(1995;5-11) mengemukakan sebagai berikut : 

“The responsibility of internal auditing is to serve the organization in 
the manner that is consistent with the Standard for the Profesional 
Practice of Internal Auditing and with professional Standard of Conduct 
such as code of ethics of the Institute of Internal Auditors. This 
responsibility includes coordinating internal audit activities with others 
so as to best achieve the audit objectives and the objectives of the 
organization. ” 
 
Tanggungjawab dari internal audit haruslah diketahui dan diterapkan 

secara jelas di dalam suatu perusahaan, karena internal audit dibentuk dengan 

tujuan agar pengendalian internal suatu perusahaan dapat diperiksa keefektifan 

dan keefisiennya. Dapat disimpulkan tanggungjawab internal audit dalam 

organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan bantuan bagi manajemen dalam mencapai operasi 

perusahaan yang paling efisien, berdasarkan prosedur-prosedur yang 

telah ditetapkan serta memperbaiki operasi atau kegiatan yang tidak 

efisien. 

2. Melakukan penelaahan dan penilaian, apakah pelaksanaan struktur 

pengendalian internal di bidang Akuntansi dan operasi cukup memadai 

dan membantu meningkatkan efektivitas struktur pengendalian internal 

yang berjalan. 

3. Memeriksa ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan dan menentukan hasil yang dicapai atas kebijakan dan 

prosedur tersebut. 



4. Melakukan penilaian atas pertanggungjawaban dan mutu pelaksanaan 

tugas-tugas yang telah diberikan pada masing-masing anggota 

manajemen serta menghindarkan dan mengurangi tindakan-tindakan 

yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. 

5. Meningkatkan keandalan data keuangan dan pelaporan-pelaporan baik 

untuk tujuan internal maupun eksternal. 

Dalam pernyataan di atas secara jelas diterangkan bahwa tanggungjawab 

di audit internal adalah memberikan layanan kepada manajemen serta 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang berlaku. 

Selain itu, audit internal harus mengkoordinasikan kegiataanya dengan bagian-

bagian lain sehingga pemeriksaan lebih objektif dan tujuan organisasi dengan 

dicapai secara optimal. 

 

2.3.4 Kualifikasi Audit Internal 

2.3.4.1 Indenpendensi 

Indenpendensi dalam pemeriksaan diartikan dengan memberikan pendapat 

yang tidak memihak dalam melaksanakan pemeriksaan, dan tidak memiliki 

keterkaitan dengan kegiatan yang diperiksanya. Hal ini dikemukakan oleh Hiro 

Tugiman dalam buku Standar Profesional Audit Internal (1997;20) sebagai 

berikut : 

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan 
pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa 
internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 
sangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan 
sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi 
dan sikap objektif para auditor internal.” 
 
Menurut Kell (2001;984-985) sebagai berikut : 

“Internal auditors should be independent of the activities they audit. 
Independence ic achieved through organizational status and objectivity. 
Objectivity requires internal auditor to have an independent mental 
attitude in performning their audits. Objectivity is impaired when the 
internal auditor assumes operating responsibility or makes management 
decisions.” 
 



Berdasarkan uraian diatas bahwa independensi memungkinkan auditor 

internal untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif juga 

memungkinkan auditor internal tersebut membuat pertimbangan penting secara 

netral dan tidak menyimpang. Independen dapat diperoleh melalui : 

1. Status Organisasi 

Status organisasi bagi audit internal haruslah memadai serta 

memberikan keleluasan untuk memenuhi tanggungjawab pemeriksaan 

yang diberikan. Pimpinan audit internal harus bertanggungjawab 

kepada pimpinan didalam organisasi yang memiliki kewenangan 

cukup untuk meningkatkan independensi dan untuk memastikan luas 

pemeriksaan yang dicakup, pertimbangan yang cukup terhadap 

laporan, dan tindakan yang sesuai berdasarkan rekomendasi 

pemeriksaan. 

2. Objektivitas 

Objektivitas adalah sikap mental yang mandiri atau independent 

yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh auditor internal dalam 

melaksanakan pemeriksaanya. Audit internal tidak boleh menempatkan 

penilaiannya dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain atau 

menilai sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan berdasarkan 

penilaian orang lain. Mendesain, memasang, dan mengoperasikan 

sistem bukanlah fungsi pemeriksaan. Selain itu, perancangan dan 

pembuatan prosedur bagi berbagai sistem bukanlah fungsi 

pemeriksaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dianggap akan 

mempengaruhi sikap objektivitas para auditor. Dan agar dapat 

mempertahankan sikap tersebut hendaknya auditor internal dibebankan 

dari tanggungjawab operasional. 

 

2.3.4.2 Kompentensi Audit Internal 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, 

seorang audit internal harus memiliki jiwa kompeten yang baik untuk itu seorang 



auditor harus memiliki jiwa kompeten yang baik. Untuk itu seorang auditor harus 

memiliki faktor-faktor yang mampu membawa dirinya dalam berkompetensi. 

Hal ini dikemukan oleh IAI (1994;332.4) sebagai berikut : 

“Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus 
memperoleh  atau memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya 
mengenai faktor-faktor berikut ini : 
(a) Tingkat pendidikan dan pengalaman profesioanal auditor internal 
(b) Ijasah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan 
(c) Kebijakan, program dan prosedur audit 
(d) Praktek-praktek yang bersangkutan dan penugasan auditor internal 
(e) Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor internal 
(f) Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi 
(g) Penilaian atas kinerja auditor internal”. 
 
Individu yang kompeten haruslah mampu membuktikan dirinya kepada 

perusahaan tempat ia bekerja dan mampu memenuhi standar profesi yang telah 

ditetapkan. Seorang auditor internal itu haruslah mencakup kemampuan dalam 

menerapkan standar pemeriksaan, prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan. 

 

2.3.4.3 Program Audit Internal 

Program adalah langkah-langkah yang disusun secara rinci untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan. Program audit merupakan rangkaian yang 

sistematis prosedur-prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Program audit 

merupakan arah bagi seorang auditor internal dalam melakukan pekerjaannya 

untuk melaksanakan audit dengan hasil yang baik diperlukan program audit yang 

lengkap, rinci, dan terarah. 

Definisi program audit menurut Brink and Witt (1982;268) adalah sebagai 

berikut  

“The auditing program is a tool for planning, directing, and controlling 
audit work”. 
Menurut Brink and Witt (1982; 268), pengertian program audit merupakan 

alat untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian pekerjaan audit 

internal untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan Arens et al (2003;338) mendefinisikan program audit internal 

sebagai berikut : 



“The audit program always includes a list of the audit procedures, it 
usually also determining the simple size, items to select and the timing of 
the test”. 
 
Menurut Arens et al (2003;338) bahwa dalam program audit selalu berisi 

daftar prosedur audit, biasanya juga menyatakan ukuran, sampel, pos-pos 

khusus yang dipilih dan saat pelaksanaan. 

Berikut ini pernyataan mengenai program kerja audit internal yang 

terdapat dalam SPAI (2004;16) adalah sebagai berikut : 

“Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, 
menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasi informasi selama 
penugasan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum 
dilaksanakan. Perubahan atau  penyesuaian atas program kerja harus 
segera mendapatkan persetujuan”. 
 
Tujuan yang ingin dicapai  dari adanya program audit, antara lain : 

1. Memberikan bimbingan prosedural untuk melaksanakan pemeriksaan. 

2. Memberikan checklist pas saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi 

tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. 

3. Menulis program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan 

prosedur yang digunakan perusahaan. 

 
Keunggulan program audit antara lain ; 

1. Meratanya pembagian kerja di antara auditor. 

2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. 

3. Program audit memilih tujuan yang penting saja. 

4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk 

tahun berikutnya. 

5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja; 

6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum 

akuntansi telah dijalankan; 

7. Penanggung jawab pelaksanaan audit jelas. 

 
Kelemahan program audit antara lain : 

1. Tanggung jawab audit pelaksana terbatas pada program audit saja; 



2. Sering menimbulkan hambatan untuk berpikiran kreatif dan 

membangun. 

3. Kegiatan audit menjadi monoton.  

 

2.3.4.4 Pelaksanaan Program Audit Internal 

 Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut SPAI (2004;15-18) meliputi : 

1. Perencanaan penugasan 

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan 

rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, waktu 

dan alokasi sumber daya. 

2. Pelaksanaan penugasan 

Dalam melaksanakan audit, audit internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang 

memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 

a. Mengidentifikasi informasi 
Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang 
memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran 
penugasan. 

b. Analisis dan Evaluasi 
Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil 
penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. 

c. Dokumentasi Informasi 
Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang 
relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. 

d. Supervisi penugasan 
Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk 
memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan 
meningkatnya kemampuan staf. 
 

3. Komunikasi hasil penugasan 

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya 

secara tepat waktu. 

4. Pemantauan tindak lanjut  

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan 

menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang 

telah dikomunikasikan kepada manajemen.  



2.3.4.5 Laporan Audit Internal 

 Laporan audit internal merupakan laporan tertulis yang berisikan hasil 

temuan setelah melakukan pengujian dan penelitian terhadap informasi yang telah 

diperoleh. Laporan ini sangatlah penting artinya bagi manajemen karena dalam 

laporan ini dihasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk 

mengevaluasi efektivitas kegiatan operasi perusahaan. 

 Adapun kriteria laporan audit internal, menurut Hiro Tugiman (1997;70) 

sebagai berikut : 

“Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat 

waktu.” 

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Objektif 

Laporan yang objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak 

dan terbebas dari distansi. Setiap pernyataan, angka dan referensi harus 

didasarkan atas bukti-bukti yang kuat. Auditor harus terus berusaha 

dengan segala upaya, agar laporannya dapat dipercaya atau diandalkan. 

Keandalan haruslah menjadi ciri dari laporan audit internal 

2. Jelas 

Tujuan laporan pemeriksaan adalah agar diambil tindakan yang 

perlu. Oleh karena itu, laporan harus efektif. Dan agar efektif, laporan 

harus jelas. Laporan yang jelas mudah dimengerti dan logis, laporan 

tersebut harus menggunakan kata-kata secara efektif yang mampu 

memberikan berbagai informasi yang cukup mendukung. 

3. Konstruktif 

Laporan yang konstruktif adalah laporan yang berdasarkan isi dan 

sifatnya akan membantu pihak yang akan diperiksa dan organisasi 

serta menghasilkan berbagai perbaikan yang dibutuhkan. 

4. Tepat waktu 

Laporan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen 

akan informasi yang muktahir yang tidak memerlukan penundaan dan 

mempercepat kemungkinan pelaksaan berbagai tindakan efektif. 



Suatu laporan audit internal menurut Moeler dan Witt (1999;15-20) harus  

memeliki empat hal dasar sebagai berikut :    

1.” Disclosure of findings 
2. Description of findings 
3. Suggestion of corrections 
4. Documentationof plans and clarification of views of auditee.” 

 

Empat hal dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Mengungkapkan temuan-temuan ( disclosure of findings ) 

Laporan audit itu harus ringkas dan menggambarkan secara garis 

besar mengenai keadaan yang diamati atau ditemukan serta 

diungkapkan, baik itu bagus atau tidak yang dapat dijadikan sebagai 

alat informasi bagi manajemen mengenai operasi perusahaaan. 

2. Menggambarkan temuan-temuan ( description of findings ) 

Laporan harus menggambarkan penyimpangan-penyimpangan 

yang ada atas temuan-temuan audit dan mampu menjelaskan mengapa 

hal tersebut dapat terjadi. 

3. Memberikan perbaikan-perbaikan ( suggestion of coreections ) 

Rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan dijadikan sebagai 

kerangka kerja untuk melakukan tindakan perbaikan keadaan dan 

penyebabnya. 

4. Membuat dokumentasi dan meminta klarifikasi dari pihak yang diaudit 

( documentation of plans and clarification of views of auditee ) 

Pihak yang di audit dapat memberikan pandangannya atau 

tanggapan temuan-temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi yang 

disampaikan untuk audit internal. Auditor harus berusaha mendapatkan 

persetujuan tentang hasil pemeriksaanya dan rencana tindakan apabila 

diantara mereka tidak terdapat kesepakatan maka komentar tertulis dari 

pihak yang diperiksa dapat dicantumkan sebagai lampiran laporan 

pemeriksaan. 

Dari uraian tersebut maka suatu laporan yang baik harus memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 



1. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah setelah pengujian-

pengujian terhadap pemeriksaan selesai dilakukan. 

2. Audit internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat 

sebelum mengeluarkan laporan akhir.  

3. Suatu laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat 

waktu. 

4. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus berisikan 

pernyataan tentang pendapat auditor. 

5. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai 

perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan 

yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 

6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai simpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 

7. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk mereview dan 

menyetujui laporan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan 

menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. 

 

2.3.4.6 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Apabila sudah dikeluarkan suatu laporan hasil audit internal, bukan berarti 

semua tugas audit internal sudah selesai karena masih perlu diadakan suatu tindak 

lanjut dengan maksud apabila dari hasil audit internal yang telah dilaksanakan 

menunjukkan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki, maka tindak lanjut yang dapat 

diambil sehubungan dengan hal tersebut adalah melaporkan temuan-temuan 

tersebut kepada pimpinan perusahaan untuk kemudian dilakukan perbaikan atau 

penyelesaian masalah dan bagaimana pelaksanaan rekomendasi yang diberikan 

terhadap penyimpangan yang terjadi. 

 Hal ini dikemukakan oleh Moeller dan Witt (1999;5-46) sebagai berikut : 

 “Internal audit should determine that corrective action was taken and is  
achieving the desire results, or that managament of the board has 
assumed the risk of not taking corrective action on reported findings.” 



Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa tindak lanjut hasil 

pemeriksaan perlu dilakukan, karena segala usaha yang dilaksanakan dalam 

rangka pemeriksaan tidak akan mempunyai arti jika tidak disertai dengan tindak 

lanjut atas saran, usulan dan rekomendasi yang diberikan dan untuk 

mempermudah dalam melakukan tindak lanjut oleh manajemen, audit internal 

harus merancang laporannya. 

 Menurut Hiro Tugiman (1997;75) terdapat berbagai faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat 

sebagai berikut : 

1. “Pentingnya temuan yang dilaporkan 
2. Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi 

yang dilaporkan 
3. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan 

gagal 
4. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif 
5. Jangka waktu yang dibutuhkan”. 
 
 

2.4 Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Arens et al (2003;138) adalah sebagai 

berikut : 

“Effectiveness refers to the acomplishment of objectives, where as 
efficiency refers to the resources used to achieve those objective”. 
 
Dengan demikian, efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan-tujuan 

sedangkan efisiensi mengacu kepada penggunaan sumber daya untuk pencapaian 

tujuan tersebut. 

Sedangkan efektivitas menurut Rob Reider (2002;22) adalah sebagai 

berikut : 

“Effectiviness (or result of operation ) is the organization acthieving 
result or benefits based on stated goals and objectives or some other 
measurable criteria? The review of the result of operations includes : (1) 
Appraisal of the organizational planning system as to its development of 
realistic goals, objectives, and detailed plans; (2) Assesment of the 
adequacy of management’s of system for measuring effectiveness; (3) 
Determination of the extent to which results are achieved; (4) 
Identification of factors inhibiting satisfactory performance of result”. 
 



Menurut Rob Reider (2002;22) efektivitas mengacu pada apakah 

organisasi menerima hasil-hasil atau keuntungan-keuntungan berdasarkan tujuan-

tujuan, sasaran-sasaran, atau kriteria yang dapat diukur lainnya, yang telah 

ditetapkan sebelumya. Penilaian hasil kinerja operasi mencakup : 

1. Pengukuran pada sistem perencanaan organisasi dengan tujuan 

pengembangan yang relaistik, objektif, dan perencanaan secara 

mendetail; 

2. Penilaian atas kecukupan sistem manajemen untuk pengukuran 

efektivitas; 

3. Penentuan sampai sejauh mana tujuan tercapai; 

4. Identifikasi faktor-faktor yang menghambat hasil kinerja yang 

memuaskan. 

Maksud efektivitas dalam transfer valas adalah kemampuan manajemen 

dalam melakukan pengendalian internal atas transfer valas untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya.    

 

2.5 Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan 

perusahaan dapat dicapai, tanpa adanya pengendalian internal, tujuan perusahaan 

tidak dapat secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting 

pula arti dari pengendalian internal perusahaan tersebut. 

 Seorang auditor internal harus memahami sistem pengendalian internal 

yang ditetapkan dalam perusahaan sebelum proses audit dilaksanakan. Auditor 

internal harus mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan dari sistem 

pengendalian internal yang diterapkan di perusahaan tersebut.  

  

2.5.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Suatu pengendalian internal yang baik adalah kunci sukses dan efektif 

tidaknya manajemen suatu perusahaan. Pengendalian ini sangat diperlukan untuk 

meminimalkan penyelewengan yang dapat terjadi pada perusahaan. 



 Berbagai istilah digunakan untuk mengartikan istilah internal control. 

Sebagian orang mengartikan istilah tersebut dengan pengawasan internal dan 

sebagian lagi mengartikan dengan pengendalian internal. Namun, pada 

hakekatnya maksud dari pengendalian internal itu sama yaitu untuk memberikan 

bantuan kepada manajemen.  

Pengertian pengendalian internal menurut The Committee of Sponsoring 

Organization (COSO) yang dikutip oleh Bodnar dan Hopwood (2001;182) 

sebagai berikut : 

“Internal control is a process – affected byan entity’s board of directors, 
management ang other personnel – designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objective in the following 
categories : (a) reliability of financial reporting, (b) effectiveness and 
efficiency of financial operation, and (c) complience with aplicable laws 
and regulations.” 
 
Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan pihak lain yang 

dirancang untuk memberikan jaminan secara wajar dari tujuan dalam kategori 

sebagai berikut : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi 

operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan. 

 Pengendalian internal tidak lain merupakan suatu alat bagi pimpinan 

perusahaan dalam melaksanakan salah satu fungsi pengendaliannya, sehingga 

tercapai pelaksanaan operasi yang efisien dan mencegah pemborosan dalam 

usahanya serta terlindungnya perusahaan dari tindakan penyelewengan dan 

kecurangan. 

 Menurut Mulyadi (1998;172) dari pengertian pengendalian tersebut 

terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut : 

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal 

merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan 

itu sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan 

yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan,  bukan 

hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. 



2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal 

bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun 

dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup 

dewan komisaris, manajemen, dan personel lain. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan 

keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan 

dewan komisaris. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem 

pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan 

dalam pencapaian  tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian 

internal tidak dapat memberikan keyakian mutlak. 

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling 

berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

 
2.5.2 Komponen-komponen Pengendalian Internal 

Suatu sistem pengendalian internal harus memiliki komponen-komponen 

tertentu untuk meningkatkan kemungkinan diperolehnya data yang dapat 

dipercaya, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Menurut Arens et al (2003;274) unsur-unsur pengendalian internal 

didefinisikan sebagai berikut : 

“Internal control includes five categories of controls that management 
design imployment to provide reasonable assurance that management’s 
controls objectives will be met. These are called the components of 
internal control are : 
a. The control envirotment 
b. Risk assesment 
c. Control activities 
d. Information and communication 
e. Monitoring ”. 
 
Penjelasan komponen-komponen pengendalian internal sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Envirotment) 

Lingkungan pengendalian dapat membantu kelancaran suatu organisasi 

dan dapat mempengaruhi kesadaran pengendalian para anggotanya 



untuk tujuan pemahaman dan penetapan lingkungan pengendalian 

internal yang baik oleh auditor, yaitu : 

a) Integritas dan nilai-nilai etika 

Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri 

seseorang yang mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian 

internal yang memadai desainnya namun dijalankan oleh orang-

orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki 

etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya pengendalian internal 

yang memadai. Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen 

adalah menjunjung tinggi nilai integritas yaitu suatu kemampuan 

untuk mewujudkan apa yang dikatakan dan telah menjadi 

komitmennya. 

b) Komitmen terhadap kompentensi 

Komitmen terhadap kompetensi termasuk pertimbangan 

manajemen akan kecakapan seseorang dalam menyelesaikan tugas-

tugas tertentu dan bagaimana tingkat kecakapannya diterjemahkan 

ke dalam keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan. 

c)   Partisipasi dewan direksi atau komite audit 

Kesadaran pengendalian internal dalam suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh dewan direksi atau komite audit. Komite audit 

yang independen dibebani oleh tanggung jawab untuk mengawasi 

proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian internal 

dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

d) Falsafah manajemen dan gaya operasi 

Pemahaman mengenai falsafah dan gaya operasi membuat 

auditor dapat merasakan sikap manajemen terhadap pengendalian. 

e) Struktur organisasi 

Struktur organisasi dari suatu perusahaan menyediakan 

kerangka kerja operasi perusahaan untuk mencapai keseluruhan 



tujuan perusahaan yang telah direncanakan, dilaksanakan atau 

dikendalikan dan diawasi. 

f) Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar 

mempermudah proses operasi, proses pelaporan dan memperjelas 

tingkat kepemimpinan dalam perusahaan. 

 Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran 

dan tindakan dari dewan komisaris, manajemen, pemilik dan pihak-pihak lain 

mengenai pentingnya pengendalian dan tekanannya dalam perusahaan. 

2. Penaksiran Risiko (Risk Assesment)  

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola 

risiko yang berhubungan dengan persiapan pelaporan keuangan yang 

akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Risiko pengendalian dapat terjadi akibat ditimbulkan hal-hal sebagai 

berikut : 

a) Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan; 

b) Karyawan baru; 

c) Sistem informasi baru; 

d) Pertumbuhan yang pesat; 

e) Teknologi baru. 

3.  Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya dalam pelaporan 

keuangan. Kategori-kategori aktivitas pengendalian adalah sebagai 

berikut : 

a) Pemisahan tugas yang memadai 

b) Prosedur otorisasi yang jelas 

c) Dokumen dan catatan yang memadai 

d) Pengendalian fisik atas harta dan catatan 

e) Pemeriksaan 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 



Kualitas pengendalian, termasuk sistem informasi akuntansi 

mempengaruhi kemampuan manajer dalam membuat keputusan dalam 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan dan menyiapkan 

laporan keuangan yang layak 

Komunikasi adalah proses pemahaman peran individual dan 

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal 

terhadap laporan keuangan. Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan 

pedoman kebijakan, pedoman akuntansi, pelaporan keuangan dan 

memorandum atau dapat juga dibuat secara lisan dan melalui tindakan 

yang digunakan oleh manajer. 

5. Pemantauan (monitoring) 

Suatu proses yang menguji dan menetapkan kualitas pelaksanaan 

pengendalian termasuk menetapkan anggaran dan operasi dalam dasar 

periode waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Proses ini dicapai dengan pengawasan yang berkesinambungan 

terhadap kegiatan operasi perusahaan. Dari hasil pemantauan ini dapat 

diketahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, sehingga dapat 

disusun pengendalian yang baik.  

   

2.5.3 Tujuan Pengendalian Internal 

Berdasarkan pengertian pengendalian internal menurut COSO yang 

dikutip oleh Bodnar dan Hopwood ( 2001;182 ), maka tujuan dari pengendalian 

internal adalah : 

1. “Realbility of financial reporting; 
2. Effectiveness and efficiency of operation; 
3. Complience with applicable laws and regulations.” 
 
Jadi pengendalian internal dikatakan memadai apabila dapat mencapai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Keandalan laporan keuangan ( Reliability of financial reporting ) 

Laporan keuangan yang diasersikan oleh manajemen bukan hanya 

untuk pihak manajemen sendiri tetapi juga untuk investor, kreditor dan 



pengguna lainnya, maka manajemen mempunyai tanggung jawab 

secara hukum maupun profesional untuk menjamin bahwa informasi 

tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntasi yang 

Berlaku Umum. 

Selain hal di atas juga untuk meningkatkan keandalan data serta 

catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan 

manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan 

dapat diuji kebenarannya. 

2. Mendorong efektivitas dan efisiensi operasional (Effectiveness and 

effciency of operation) 

Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah untuk mencegah 

kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha 

dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan 

efektif. Pengendalian internal mendorong efektivas organisasi artinya 

harus bisa membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, sedangkan pengendalian internal mendorong efisiensi 

artinya dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut digunakan biaya 

yang seminimal mungkin dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

kebutuhan dan seimbang dengan manfaat yang akan diperoleh 

Hal penting lainnya dari efisiensi dan efektivitas adalah untuk 

melindungi aktiva dan catatan atau dokumen-dokumen. Aktiva fisik 

perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau rusak apabila aktiva 

tersebut tidak dilindungi oleh pengendalian yang cukup. Demikian 

pula terhadap aktiva non-fisik seperti piutang, dokumen penting           

(kontrak, buku besar dan jurnal) 

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan (Complience with applicable law 

and regulations) 

Banyak hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. 

Beberapa diantaranya berkaitan tidak langsung dengan akuntansi, 

misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 

Perburuhan. Sedangkan peraturan yang berkaitan erat dengan 



akuntansi, misalnya Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas. 

 

2.5.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Tidak ada satupun yang dapat mencegah secara sempurna semua 

pemborosan-pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, 

karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001;319.6) keterbatasan 

pengendalian internal adalah sebagai berikut : 

“Keefektifan profesional struktur pengendalian internal satuan usaha 
ditentukan oleh kendala yang melekat didalamnya. Kesalahan 
penerapan kebijakan dan prosedur mungkin timbul dari sebab-sebab 
misalnya salah mengerti intruksi yang diberikan, salah dalam 
membuat pertimbangan, kurang hati-hati, kurang perhatian dan 
lelah. Lebih lanjut kebijakan dan prosedur memerlukan pemisahan 
tugas dapat hilang keampuhannya jika terjadi persekonggolan, baik 
antara orang-orang dalam satuan usaha atau dengan pihak luar 
satuan usaha tersebut, atau jika manajemen melanggar kebijakan 
dan prosedur yang ada.” 
 
Berdasarkan uraian diatas terdapat faktor-faktor yang membatasi 

pengendalian internal itu sendiri sebagai berikut : 

1. Persekongkolan atau kolusi 

Persekongkolan menghancurkan sistem pengendalian internal yang 

bagaimanapun baiknya. Dengan adanya persekongkolan, pemisahan 

tugas seperti tercermin dalam rencana dan prosedur perusahaan 

merupakan tulisan di atas kertas belaka. Pengendalian internal 

mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin, 

misalnya dengan mengharuskan giliran bertugas, larangan 

menjalankan tugas-tugas yang bertentangan oleh mereka yang 

mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan pengambialn cuti dan 

seterusnya. Akan tetapi pengendalian tidak akan menjamin bahwa 

persekongkolan itu tidak akan terjadi. 

2. Adat, budaya, dan corperate goverment 



Mungkin dapat menghalangi dilakukannya ketidakberesan oleh 

manajemen, namun hal itu bukanlah alat pencegah yang tanpa cacat. 

Lingkungan yang efektif juga membantu mengurangi ketidakberesan 

semacam itu. Contoh : faktor control environment seperti dewan 

komisaris, komite audit dan fungsi audit internal yang efektif dapat 

menghalangi perbuatan manajemen yang tidak semestinya. 

3. Kelemahan Manusia  

Banyak kebobolan terjadi pada sistem pengendalian internal secara 

teoritis sudah baik karena pelaksanaanya adalah manusia yang 

mempunyai kelemahan. Misalnya : orang-orang yang memeriksa 

apakah prosedur-prosedur tertentu sudah atau belum dilaksanakan, 

seringkali membubuhkan parafnya secara rutin dan otomatis tanpa 

benar-benar melakukan pengendalian. Hal-hal seperti ini cukup bagi si 

pembuat kecurangan untuk meneruskan kecurangan tersebut tanpa 

diketahui. 

 Menurut Mulyadi (1998;173) keterbatasan yang melekat dalam setiap 

pengendalian internal adalah 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. 

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut 

dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian 

internal yang dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak 



terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh 

pengendalian yang dirancang. 

4. Pengabdian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan untuk mengoperasikan 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 internal 

tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian 

internal tersebut.   

 

2.6 Jasa Transfer Valuta Asing 

Perdagangan valuta asing memegang peranan penting dalam usaha dunia 

perbankan. Keuntungan yang dapat diciptakan melalui transaksi dalam valuta 

asing cukup besar dan sangat mempengaruhi laba usaha bank. Begitu pula 

sebaliknya, kesalahan dalam mengelola dana valuta asing bisa menyebabkan 

kerugian yang besar bagi bank itu sendiri. Pendapatan yang timbul dari 

perdagangan valuta asing ini merupakan potensi yang besar bagi bank untuk 

meningkatkan keuntungan bagi bank. Kegagalan dalam mengelola dan 

memperdagangkan valuta asing bisa menyebabkan kerugian yang besar pula bagi 

bank tersebut. 

 

2.6.1 Pengertian Jasa Transfer 

Pengertian transfer secara umum menurut Kasmir (2001:332) adalah 

pengiriman uang lewat bank. Transfer dapat pula diartikan pemindahan uang 

dalam dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. 

Lama waktu pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. 

Sedangkan menurut Malayu hasibuan (2002;103) Transfer (remittance) 

merupakan lalu lintas pembayaran modern yang dilakukan antarkota atau 

antarnegara. Transfer antarnegara hanya dapat dilakukan oleh bank devisa saja. 



Transfer adalah pengiriman uang antarkota atau antarnegara yang dilakukan 

melalui bank. Transfer ini sangat praktis, ekonomis, dan aman terutama untuk 

pengiriman yang jumlahnya banyak. 

Pelaku-pelaku transfer: 

1. Pengirim atau remitter adalah nasabah yang mengirimkan uangnya kepada 

penerima melalui bank. 

2. Bank pengirim atau remitting bank adalah bank yang mengirimkan uang, 

baik atas permintaan nasabah maupun untuk kepentingan bank sendiri. 

3. Bank pembayar atau paying bank adalah bank yang membayarkan transfer 

kepada penerima. 

4. Penerima atau payee adalah nasabah yang berhak menerima uang kiriman. 

5. Bank pemberi ganti atau reimbursing bank adalah bank yang akan 

mengganti uang yang telah dibayarkan oleh bank pembayar. Bank 

pengganti bisa kantor cabangnya atau bank-bank lain yang mendapat 

permintaan dari bank pengirim. 

 

2.6.2 Jenis Jasa Transfer 

Transfer menurut Malayu Hasibuan dibedakan menjadi dua (2002;122) 

yaitu transfer masuk dan transfer keluar. Transfer Masuk adalah kiriman uang 

yang diterima bank yang dikirim bank lain, baik bank antarkota dalam negeri 

maupun antara bank mancanegara (penulis). 

Transfer Keluar adalah pengiriman uang dari suatu bank kepada bank lain 

yang dilakukan antarkota atau antarnegara (penulis). Transfer keluar dilakukan 

aras permintaan nasabah bank atau untuk kepentingan bank itu sendiri  

antarkantornya. Transfer keluar dalam negeri dinyatakan dengan valuta sendiri 

(rupiah), sedangkan transfer keluar untuk mancanegara dinyatakan dalam valuta 

asing (valas). 

Nasabah pengirim transfer keluar harus: 

1. Memberikan jari dirinya dan jati diri penerimanya; 

2. Uang yang dikirimkan telah disetorkan secara efektif ke bank; 

3. Pencairan transfer harus dijelaskan ( tunai atau masuk rekening ); 



4. Jenis transfer pengirimnya harus ditentukan nasabahnya. 

 Sedangkan Jenis-jenis transfer keluar menurut Malayu Hasibuan adalah sebagai 

berikut 

1. Transfer dengan surat 

Transfer dengan surat ( mail transfer-MT ) diartikan jika bank 

pengirim mengirimkan perintah membayar ( payment order ) kepada 

bank pembayar ( paying bank) dilakukan dengan surat yang dikirim 

melalui pos atau perusahaan courier services nasional atau 

internasional. 

2. Transfer dengan wesel atau cek bank 

Bank pengirim menerbitkan cek bank atas nama atau unjuk untuk 

nasabah yang dapat dicairkannya pada kantor cabang bank pengirim 

yang telah ditentukan. Bank pengirim baru menerbitkan cek bank 

setelah nasabah menyetorkan secara efektif uang senilai nominal cek 

bank. Cek bank biasa dibawa sendiri atau dikirimkan kepada 

penerimanya. Transfer dengan wesel pelaksaannya sama dengan cek 

bank. 

3. Transfer dengan Telex-Telegram  

Bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank 

pembayar dengan telex-telegram. Bank pembayar biasanya adalah 

kantor cabang bank pengirimnya. 

4. Transfer dengan faksimili 

Bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank 

pembayar dengan faksimili. Pengiriman dengan faksimili lebih 

terjamin karena perintah membayarnya diterima tertulis seperti aslinya 

(fotokopinya). Transfer dengan faksimili relatif cepat sampai, cuma 

biayanya lebih mahal dan biasanya dilakukan antarkantor bank. 

Sedangkan menurut Kasmir (2001;332) sarana jasa transfer valuta asing 

yang lazim digunakan adalah lewat surat, telex, faxsimile atau telepon. Dewasa ini 

pengiriman uang dapat tiba hari itu juga dan langsung sudah dapat dicairkan di 

tempat tujuan melalui sarana pengiriman dengan sistem on line komputer.  



2.6.3 Prosedur Jasa Tranfer 

Prosedur transfer keluar antara lain sebagai berikut. 

1. Aplikasi formulir permohonan transfer ditulis oleh nasabah tentang: 

a. Jari dirinya dan jati diri penerimanya; 

b. Jumlah uang (dana) yang akan ditransfer; 

c. Pencairan transfer (tunai atau masuk rekening). 

2. Bank telah efektif menerima uang (cek) yang akan ditransfer. 

3. Nota aplikasi transfer dibuat, diadministrasi, dan ditandatangani 

petugas bank dan nasabah pengirimnya. 

4. Selembar kopi nota aplikasi transfer diberikan kepada nasabah sebagai 

bukti pengirimnya. 

 

2.6.4 Keuntungan Jasa Transfer Valuta Asing 

Pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank melalui  jasa transfer 

sangat banyak memberikan keuntungan, baik bagi bank maupun nasabah oleh 

karena itu tidak mengherankan jasa pengiriman uang lewat bank semakin dikenal 

diberbagai lapisan masyarakat. 

1. Keuntungan bagi nasabah : 

a. Biaya pengiriman uang relatif sangat murah jika dibandingkan 

dengan cara lain, seperti lewat kantor pos atau sarana pengiriman 

lainnya. 

b. Uang yang dikirim dijamin aman sampai tujuan, sekalipun blum 

sempat diambil uang tersebut tetap mengendap di rekening bank 

yang dikirim dan tidak dapat diuangkan orang lain selain yang 

punya rekening. 

c. Waktu tiba sangat cepat apalagi dengan sistem on line komputer, 

begitu uang dikirim saat itu juga tiba di tempat tujuan artinya uang 

yang dikirim tiba saat itu juga atau minimal dalam satu hari. 

d. Prosedur dan proses pengiriman sangat mudah cukup mengisi 

formulir lalu bayar dan uang terkirim ke tempat tujan. 

e. Dapat mengirim ke beberapa tempat tujuan sekaligus. 



f. Pengiriman uang tidak selalu tunai, tetapi dapat dilakukan lewat 

pembebasan rekening nasabah yang bersangkutan. 

2. Keuntungan Bagi Bank 

a. Memperoleh penghasilan dari biaya pengiriman dan untuk 

pengiriman ke daerah tertentu nasabah dibebankan biaya provisi 

dan komisi. 

b. Memperoleh dana kas dari uang yang dikirim dan dana yang 

mengendap selama pengiriman atau selama uang hasil kiriman 

belum ditarik atau dicairkan nasabah penerima. 

c. Dana merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah, sehingga nasabah merasa terbantu dan merasa dihargai 

oleh bank. 

 

2.7 Pengendalian Internal Jasa Transfer Valuta  Asing 

Karena mudah dicairkan, dan transaksinya berjalan sangat cepat, dalam 

pembayaran dalam negeri menjadi faktor pengendalian sangar penting. Berikut ini 

aspek pengendalian internal menurut Tjukria P. Tawaf (1999 : 222) adalah 

sebagai berikut : 

a. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya 

1. Personil yang menangani transaksi pembayaran dalam negeri 

mempunyai cukup pengetahuan tentang produk bank tersebut dan 

produk jasa bank lainnya. 

2. Personil bank tersebut harus memahami tanggung jawabnya 

sebagai petugas pembayaran dan bisa melaksanakan tugasnya 

dengan baik 

b. Pemisahan Tugas secara memadai 

1. Pemisahan tugas antara penerima dokumen atau warkat yang 

dilakukan pada unit kerja lain seperti teller, sandries, dan lain-

lain dengan pelaksanaan pembayarannya adalah penting. Petugas 

pembayaran adalah pelaksana dari perintah nasabah yang 

diterima dari unit kerja lain di bank yang bersangkutan. 



2. Adanya pemisahan tugas antara maker, checker, dan approval 

dalam menangani transaksi tersebut. 

c. Prosedur Otorisasi yang Wajar 

1. Prosedur otorisasi atas jumlah transaksi harus sedemikian rupa 

sehingga menjamin berfungsinya pengendalian. 

2. Wewenang penandatanganan dokumen oleh pejabat bank harus 

diatur dan dituangkan dalam SK Direksi atau Pemimpin cabang. 

d. Dokumen dan Catatan Yang Cukup 

1. Meyakinkan bahwa atas setiap transaksi didukung dengan 

dokumen atau warkat dan dicatat dengan rapi sehingga catatan 

dan data atau informasi komputer dapat dijamin keakuratan dan 

kebenaran serta kecepatannya. 

2. Menyakinkan bahwa proses verifikasi atas data transaksi tersebut 

telah berjalan dengan tertib dan benar. 

e. Kontrol Fisik atas Transaksi Pembayaran dan Catatan 

1. Setiap penandatangan atau penanda sah-nya transaksi baik oleh 

maker, checker, ataupun pemberi approval telah dilakukan 

pemeriksaan silang antara satu dokumen dengan dokumen lain 

atau catatan pada buku pembantu maupun data komputernya. 

2. Fisik dokumen yang digunakan untuk transaksi telah memenuhi 

syarat yang ditetapkan dan telah dilakukan pemeriksaan atas 

kebenarannya.  

f. Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Unit yang Indenpenden 

1. Unit pengendalian intern harus melakukan verifikasi atas data 

atau transaksi dengan baik. 

2. Secara periodik SKAI melakukan pemeriksaan atas transaksi-

transaksi pembayaran dalam negeri.   

Pengendalian transfer keluar menurut Malayu Hasibuan antara lain sebagai 

berikut. 

1. Nota aplikasi transfer sebaiknya dari kertas khusus untuk menghindari 

pemalsuan. 



2. Nota aplikasi transfer bernomor seri dan berwarna berbeda untuk 

rangkapnya. 

3. Nota aplikasi transfer dan rangkapnya memiliki nomor rahasia 

(testkey) serta ditandatangani pejabat yang berwenang. 

4. Nota aplikasi transfer tidak boleh ada penghapusan. 

5. Testkey adalah kode sandi yang dibuat manajer bagian transfer dan 

diketahui manajer bank penerima. 

6. Transfer yang jumlahnya banyak dan agak meragukan sebaiknya 

ditanyakan kepada bank pengirim. 

 

2.7.1 Tujuan pengendalian Internal Jasa Transfer Valuta Asing 

Dengan adanya pengendalian internal yang memadai maka pengiriman 

uang dalam satu antar negara harus dilakukan dengan cara yang mudah cepat dan 

aman sehingga uang akan sampai di tangan pihak yang dituju dengan tepat waktu 

dan jumlah yang utuh seperti apa yang telah diamatkan oleh si pengirim. 

Tujuan pengendalian internal transfer valas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meyakinkan apakah posisi neraca yang terkait dengan kegiatan 

unit kerja pembayaran per tanggal audit dan pada periode audit telah 

disajikan atau diungkapkan dengan benar dan wajar. 

2. Untuk menyakinkan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur yang 

berlaku telah ditaati  dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

3. Untuk menilai apakah sistem pengendalian intern pada unit kerja 

transfer valas telah cukup memadai. 

 

2.8 Efektivitas  Pengendalian Internal Transfer Valuta Asing  

 Efektivitas dari transfer valas adalah kemampuan manajemen dalam 

melakukan semua komponen-komponen pengendalian internal atas transfer untuk 

membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 Komponen pengendalian internal mencakup: 

1.   Lingkungan pengendalian 



Lingkungan pengendalian internal dapat membantu kelancaran 

suatu organisasi dan dapat mempengaruhi kesadaran pengendalian dari 

para anggotanya untuk tujuan pemahaman dan penetapan lingkungan 

pengendalian internal yang baik oleh auditor, yaitu: 

a Integritas dan nilai-nilai etika 

b Komitmen terhadap kompentensi 

c Partisipasi Dewan Direksi atau komite audit 

d Falsafah manajemen dan gaya operasi 

e Struktur organisasi 

f Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab 

2.   Perkiraan resiko 

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola 

risiko yang berhubungan dengan persiapan pelaporan keuangan yang 

akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Risiko pengendalian dapat terjadi akibat ditimbulkan hal-hal sebagai 

berikut : 

a) Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan; 

b) Karyawan baru; 

c) Sistem informasi baru; 

d) Pertumbuhan yang pesat; 

e) Teknologi baru. 

3. Informasi dan Komunikasi 

Kualitas pengendalian, termasuk sistem informasi akuntansi 

mempengaruhi kemampuan manajer dalam membuat keputusan dalam 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan dan menyiapkan 

laporan keuangan yang layak 

Komunikasi adalah proses pemahaman peran individual dan 

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal 

terhadap laporan keuangan. Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan 

pedoman kebijakan, pedoman akuntansi, pelaporan keuangan dan 



memorandum atau dapat juga dibuat secara lisan dan melalui tindakan 

yang digunakan oleh manajer. 

4. Aktivitas Pengendalian  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya dalam pelaporan 

keuangan. Kategori-kategori aktivitas pengendalian adalah sebagai 

berikut : 

a. Pemisahan tugas yang memadai 

b. Prosedur otorisasi yang jelas 

c. Dokumen dan catatan yang memadai 

d. Pengendalian fisik atas harta dan catatan 

e. Pemeriksaan 

f. Pemantauan  

Suatu proses yang menguji dan menetapkan kualitas pelaksanaan 

pengendalian termasuk menetapkan anggaran dan operasi dalam dasar 

periode waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Proses ini dicapai dengan pengawasan yang berkesinambungan 

terhadap kegiatan operasi perusahaan. Dari hasil pemantauan ini dapat 

diketahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, sehingga dapat 

disusun pengendalian yang baik.  

 Efektivitas pengendalian internal transfer valas, selain dilihat dari 

terpenuhi atau tidaknya komponen-komponen pengendalian internal, dipengaruhi 

juga dari tercapainya tujuan pengendalian transfer valas. Dan tujuan pengendalian 

internal transfer valas yaitu : 

1. Keandalan laporan transfer valas 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi transfer valas 

3. Ditaatinya  peraturan transfer valas, prosedur, kebijakan otorisasi, 

hukum yang berhubungan dengan operasi tranfer valas.  

 

 



2.9 Peranan Audit Internal dalam Menilai Efektivitas Pengendalian 

Internal Jasa Transfer Valuta Asing 

Mengingat jasa transfer valuta asing merupakan salah satu unsur yang 

penting dan perlu dilindungi dalam suatu perusahaan maka  suatu pengendalian 

internal yang memadai amatlah dibutuhkan. 

Suatu pengendalian internal yang memadai dapat menghindarkan 

perusahaan dari kerugian karena kesalahan atau penyelewengan-penyelewengan 

yang mungkin terjadi. Pengendalian internal merupakan alat bantu manajemen 

dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengetahui baik tidaknya 

pengendalian internal yang telah dijalankan perusahaan, maka harus ada penilaian 

terhadap pengendalian internal tersebut. 

 Untuk memeriksa dan menilai keefektifan pengendalian internal yang 

telah ditetapkan, maka diperlukan audit internal yang juga menilai petugas yang 

melaksanakannya. 

 Aktivitas jasa transfer valas dalam pelaksanaanya tidak akan terlepas dari 

kegiatan pengendalian apabila manajemen perusahaan benar-benar mengharapkan 

suatu pendapat yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan pengendalian atas jasa 

transfer valas, manajemen memerlukan adanya laporan-laporan untuk 

menganalisis aktivitas tersebut yang mengungkapkan penyimpangan-

penyimpangan dari tujuan, standar atau kriteria yang ditetapkan agar segera dapat 

diambil suatu tindakan perbaikan. 

 Hal lain dari audit internal akan mengurangi atau mencegah 

penyelewengan atau kesalahan dalam pengendalian karena audit internal akan 

mengecek secara konstan dan terus menerus untuk kesepakatan dan perbaikan dari 

pengendalian internal jasa transfer valas. Adapun tujuan audit internal atas jasa 

transfer valas adalah : 

1. Untuk meyakinkan apakah posisi neraca yang terkait dengan kegiatan 

unit kerja pembayaran per tanggal audit dan pada audit dan pada 

periode audit telah disajikan atau diungkapkan dengan benar dan 

wajar. 



2. Untuk menyakinkan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur yang 

berlaku telah ditaati  dan dilaksanakan sebagaimana mestinya 

3. Untuk menilai apakah sistem pengendalian intern pada unit kerja 

transfer valas telah cukup memadai. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh internal audit dalam melaksanakan  

fungsinya disusun dalam bentuk program audit. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan internal auditor dalam mengawasi dan menilai pengendalian internal  

sesuai dengan program yang telah dibuat. Agar tujuan internal audit dapat tercapai 

secara efektif dalam pengendalian internal jasa transfer valas maka diperlukan 

peran audit internal yang memadai dalam mencapai efektivitas yang diinginkan. 

 Peranan audit internal dalam menilai efektivitas pengendalian internal 

adalah hal : 

1. Pemeriksaan ketaatan untuk menentukan mengawasi apakah 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan transfer 

valas telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh 

manajemen perusahaan, juga tidak bertentangan dengan hukum yang 

berhubungan dengan operasi transfer valas dan peraturan penjualan, 

prosedur, otorisasi. 

2. Pemeriksaan dan penilaian secara menyeluruh terhadap pengendalian 

transfer valas perusahaan, kegiatan ini ditujukan untuk menentukan 

seberapa efektif dan efisien pelaksanaan pengendalian transfer valas 

perusahaan. 

3. Dari hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan 

pengendalian transfer valas, akan dilakukan evaluasi untuk 

memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mungkin ada dalam 

pengendalian transfer valas yang telah diterapkan perusahaan. 

Dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan auditor tersebut, 

diharapkan dapat menunjang efektivitas pengendalian internal transfer valas.  

     

       

 



BAB III 
 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan audit internal dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal transfer valas pada perusahaan PT. 

Bank Jabar Tbk. Cabang Utama Bandung yang beralokasi di Jl. Braga no 12 

Bandung. 

 

3.1.1 Sejarah Singkat  

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah Bank milik Pemerintah 

Propinsi Jawa Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota atau Kabupaten se-

Jawa Barat dan Banten, didirikan berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan 

modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00. 

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta 

berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan “ Bank Jabar “ 

dengan logo baru. 

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, 

maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 

Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 

yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk 

hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi  

Perseroan Terbatas (PT). Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan 

jasa layanan perbankan yang berlandaskan syar’iah, maka sesuai dengan izin 

Bank Indonesia No. 2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 

April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia 

yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan 



dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah. Untuk memberikan 

keleluasaan dalam melaksanakan ekspansi usaha, berdasarkan hasil Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2001, 

disetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp. 1 trilliun.  

 

3.1.2 Kegiatan Usaha 

  Kegiatan operasional Bank Jabar terdiri dari: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat: 

a) Tandamata 

 Anda cukup mengisi pembukaan rekening tabungan dengan 

membayar setoran pertama Rp 10.000 (minimal) maka anda telah 

menjadi penabung di Bank Jabar dengan segala manfaat dan 

keuntungannya. 

b) Simpeda 

 Dapat dijadikan jaminan kredit pada Bank Jabar dengan proses 

yang mudah dan singkat. Tingkat bunga dihitung berdasarkan 

saldo harian, menjadikan simpanan Anda cepat berkembang. 

c) Deposito 

- Suku Bunga menarik, dapat diambil setiap bulan. 

- Dapat digunakan sebagai jaminan kredit. 

d) Giro 

 Rekening giro Bank Jabar kami rancang khusus untuk memberikan 

keuntungan dan keleluasaan bagi anda dalam melakukan transaksi 

baik penarikan maupun penyetoran dengan jasa giro yang menarik. 

e) Jabar Oke 

Tabungan Jabar Oke adalah produk terbaru Bank Jabar. Melalui 

Tabungan Jabar Oke, anda akan memperoleh begitu banyak 

kemudahan dan keuntungan diantaranya :  

1. Bunga menarik dan kompetitif  

2. Perlindungan Asuransi  

3. Layanan On-Line  



4. Bebas biaya administrasi dan transaksi melalui ATM selama 

masa promosi  

5. Dapat dijadikan sebagai agunan kredit.  

6. Khusus untuk anda, kini kami hadirkan 2 (dua) jenis kartu 

ATM yang dapat dipilih sesuai kebutuhan yaitu Kartu ATM 

Classic dengan jumlah penarikan melalui ATM maksimum 

Rp 3 juta dan Kartu ATM Gold Rp.5 juta perhari. 

f) Ibadah Haji 

Tabungan Ibadah Haji Bank Jabar merupakan sarana yang tepat 

untuk mewujudkan niat Anda melaksanakan ibadah Haji. Dengan 

menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda. InsyaAllah Kami 

siap membantu agar niat suci Anda untuk menunaikan Ibadah Haji 

segera terwujud.  

2. Menyalurkan kredit kepada masyarakat: 

1. Kredit Umum 

a. Peduli Jabar atau Banten. 

Dalam rangka turut membantu mengatasi krisis khususnya para 

pengusaha golongan ekonomi lemah selain menggulirkan kredit 

komersial sebagaimana yang berjalan saat ini, maka Bank Jabar 

mencanangkan “Program Kredit Peduli Jabar dan Peduli Banten” 

yaitu pemberian fasilitas kredit dengan persyaratan ringan kepada 

para pengusaha golongan ekonomi lemah tersebut.  . 

b. Modal Kerja Umum. 

Kredit ini digulirkan bagi keperluan menambah modal kerja 

usaha perorangan atau badan hukum. Fasilitas ini dapat digunakan 

untuk pembelian bahan baku, pembelian persediaan barang 

dagangan, biaya operasional, dan lain-lain.  

c. Investasi Umum. 

Kredit ini digulirkan untuk keperluan pembelian aktiva tetap 

usaha perorangan atau badan hukum, misalnya mesin-mesin, 

kendaraan, dll..  



d. Kredit Usaha Kecil. 

Kredit usaha kecil adalah kredit kepada pengusaha kecil untuk 

usaha produktif untuk modal kerja atau investasi. Usaha kecil ini 

mempunyai kriteria, yaitu: Kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta, 

atau penjualan pertahun maksimal Rp 1 milyar.  

e. Kredit Modal Kerja Konstruksi. 

Kredit ini digulirkan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan 

gedung, jalan, jembatan dan infra struktur lainnya.  

f. Pegawai dan Pensiunan. 

Adalah paket kredit khusus yang ditujukan untuk anda yang 

berpenghasilan tetap dengan persyaratan ringan dan proses cepat 

Untuk memenuhi beragam keperluan.   

2. Kredit Program 

a. Kredit Koperasi Kepada Anggotanya (KKPA). 

Kredit investasi atau modal kerja yang diberikan bank kepada 

Koperasi Primer guna membiayai usaha anggotanya yang 

produktif. Sektor usaha yang dibiayai skim kredit KKPA adalah 

semua usaha pada seluruh sektor ekonomi seperti : 

1. KKPA TR (Tebu rakyat)  

2. KKPA Unggas  

3. KKPA TKI (tenaga kerja indonesia)  

4. KKPA Nelayan  

b. Kredit Usaha Tani. 

Adalah kredit modal kerja yang digunakan untuk 

membiayai usaha taninya dalam rangka melaksanakan 

intensifikasi pertanian. Untuk sektor usaha dan plafond 

kreditnya tergantung komoditas yang dibiayai oleh ketentuan 

pemerintah yang ditetapkan tiap tahun penyediaan. 

c. Kredit Dana Bergulir. 

Kredit ini adalah suatu fasilitas kredit modal kerja dan atau 

investasi yang disediakan untuk Kelompok Usaha, Koperasi 



dan Lembaga Keuangan yang pendanaannya bersumber dari 

dana Departemen Keuangan dan Dana sendiri. Tujuan 

pemberian kredit ini untuk mengembangkan usaha kecil, 

Koperasi, Lembaga Keuangan, Pedesaan, dan Kelompok 

Swadaya Masyarakat.  

d. Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana atau  Rumah Sangat 

Sederhana. 

Kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk membiayai 

pemilikan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana. 

Tujuan pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan rumah 

dan pemukiman bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Jaminan kreditnya berupa tanah dan bangunan yang dibeli. 

e. Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro. 

Kredit ini merupakan kredit investasi dan atau modal kerja 

untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro pada seluruh 

sektor ekonomi. Plafond kreditnya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan pengembalian kredit dengan 

plafond maksimal ditetapkan pemerintah.  

f. Kredit Mikro atau Koperasi. 

Kredit ini merupakan kredit investasi dan atau modal 

kerja yang dananya berasal dari Asian Development 

Bank (ADB) yang diteruspinjamkan oleh Bank Indonesia 

melalui Bank Jabar untuk disalurkan kepada usaha yang 

dijalankan oleh golongan ekonomi lemah melalui 

Lembaga Ekonomi di kecamatan. Kredit kepada koperasi 

merupakan kredit investasi dan atau modal kerja yang 

diberikan kepada koperasi dan LSM untuk membantu 

kebutuhan pembiayaan usahanya. Tujuan pemberian kredit 

ini untuk memperkuat posisi LPK/BPR secara kelembagaan 

dalam rangka mengembangkan pengusaha mikro diwilayahnya.  

2. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya: 



a. Kiriman Uang 

Memiliki 2 jenis Transfer yaitu Transfer Rupiah dan Transfer 

Valas.  

1. Transfer Rupiah 

Merupakan pemindahan uang dari rekening satu ke rekening 

lainnya yang tentunya memudahkan para nasabah yang ingin 

memindahkan uang secara cepat. 

2. Transfer Valas 

Pengiriman atau penerimaan kiriman uang yang dilakukan 

dalam jenis mata uang bukan Rupiah. Transfer valas dapat 

dilakukan dengan Mail Transfer, Telegraphic Transfer, 

Transfer yang dikirim dengan cara penarikan draft.  

b. Inkaso 

Merupakan penagihan oleh Bank yang bertindak untuk dan atas 

nama seseorang kepada pihak lain atas dasar suatu hak tagihan 

dalam bentuk surat berharga. Surat berharga yang dapat 

digolongkan sebagai warkat inkaso adalah : Cek, Bilyet giro, 

Wesel, Aksep/Promes dan kuitansi yang sudah ditandatangani dan 

sudah jatuh tempo (maks 3 hari sebelum jatuh tempo).  

c. Jaminan Bank (Garansi Bank) 

a. Bank Garansi Umum (Pemberian Bank Garansi Keagenan 

Suatu Produk).  

b. Bank Garansi Konstruksi (Pemberian BG kepada Kontraktor).  

d. Penerimaan Pembayaran Rekening 

  (Telepon, Listrik, TVRI, Pajak, PAM dan Uang Kuliah.) 

e. Pembayaran Gaji atau Pensiunan 

Tujuan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Jabar 

adalah untuk turut serta membantu mensejahterakan masyarakat 

dengan cara menatausahakan dana pesertanya guna memperoleh 

pendapatan berkesinambungan dalam bentuk manfaat pensiun 



setiap bulannya. Suami atau istri dan anak-anak terjamin dengan 

mendapat penghasilan tetap tiap bulannya. 

 

3.1.3  Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

3.1.3.1 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan pembagian 

kerja dalam kelompok-kelompok tugas dan wewenang serta tanggungjawab. 

Struktur organisasi akan tergantung kepada tujuan tahap perkembangan organisasi 

dan kemampuan sumber-sumbernya. Luasnya tujuan yang akan dicapai di masa 

yang akan datang dalam menentukan bidang pekerjaan dalam struktur yang akan 

di perlukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dapat mendukung 

tercapainya bidang-bidang pekerjaan dalam struktur organisasi yang memuat 

kedudukan serta hubungannya dalam kesatuan fungsional. 

 Struktur organisasi dalam Kantor Cabang Utama Bank Jabar mempunyai 

beberapa fungsi atau bagian, antara lain : 

1. Pemasaran Dalam Negeri 

2. Pemasaran Luar negeri 

3. Bagian Supervisi Kredit 

4. Bagian Pelayanan  

5. Bagian Operasional 

6. Kontrol intern Cabang 

Berdasarkan fungsi-fungsi di atas, struktur organisasi Kantor Cabang 

Utama PT.Bank Jabar sebagai berikut : 

1. Pemimpin Cabang 

2. Wakil pemimpin 

3. Pemimpin bagian pemasaran dalam negeri, membawahi dua bagian  

a. Pemimpin seksi pemasaran kredit, terdiri dari 

1. Analisis kredit 

2. Assisten kredit standar 

3. Assisten pemasaran kredit 

b.   Pemimpin seksi Pemasaran dana dan jasa, terdiri dari : 



1. Analisis pemasaran dana atau jasa dalam negeri 

2. Assisten pemasaran dana atau jasa dalam negeri 

5. Pemimpin bagian pemasaran luar negeri, membawahi dua bagian 

a. Pemimpin seksi ekspor atau impor, terdiri dari 

1. Assisten pelayanan ekspor atau impor 

b.   Pemimpin seksi dana dan jasa luar negeri, terdiri dari 

1. Analisis pemasaran dana dan jasa luar negeri 

2. Assisten pemasaran dana atau jasa luar negeri 

5. Pemimpin bagian supervisi kredit, membawahi dua bagian 

a. Pemimpin supervisi kredit efektif 

1. Analisis supervisi kredit 

2. Assisten supervisi kredit 

b. Pemimpin seksi penyelesaian kredit 

1. Analisis kredit khusus 

2. Assisten satuan tugas khusus 

6. Pemimpin bagian pelayanan, membawahi tiga bagian 

a. Kepala kantor kas 

b. Pemimpin seksi teller, terdiri dari 

1. Kas besar 

2. Teller 

3. Assisten payment point 

7. Pemimpin pelayanan nasabah, terdiri dari 

1. Assisten pelayanan rekening dan informasi 

2. Assisten pelayanan jasa 

8. Pemimpin bagian operasional, membawahi lima bagian 

a. Pemimpin seksi administrasi kredit, terdiri dari 

1. Assisten administrasi kredit 

2. Assisten laporan perkreditan 

b.  Pemimpin seksi admimistrasi kliring, terdiri dari 

1.   Assisten administrasi kliring 

2.   Assisten administrasi dana dan jasa 



c. Pemimpin seksi administrasi keuangan, terdiri dari 

1. Analisis keuangan  

2. Assisten administrasi keuangan 

3. Assisten laporan keuangan 

d. Pemimpin seksi teknologi dan informasi 

1. Assisten PDE 

e. Pemimpin seksi personalia dan umum, terdiri dari 

1. Sekertaris 

2. Assisten kepegawaian 

3. Assisten umum 

9. Pemimpin kontrol intern cabang, terdiri dari 

1. Assisten kontrol intern cabang 

3.2  Metode Penelitian 

3.2.1  Penentuan Responden 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal transfer valuta asing. 

Salah satu cara yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan 

mengumpulkan data dari responden dalam perusahaan yang diteliti. Responden 

yang dipilih adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan judul skripsi ini antara lain 

: Pemimpin  Kontrol Intern Cabang, Pemimpin bagian pelayanan, Pemimpin 

bagian pemasaran luar negeri, Pemimpin bagian operasional. 

 

3.2.2 Pengumpulan Data 

  Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi dibagi dua jenis, yaitu : 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan berhubungan 

langsung dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung data primer. Data ini 

diperoleh melalui literatur-literatur yang dimaksudkan untuk 



memperoleh landasan teoritis dan sebagai pedoman dalam 

membuat kuesioner. 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :  

1.  Penelitian lapangan (Field Reseach), yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh data primer, dimana penelitian ini 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Wawancara, yaitu untuk mendapatkan penjelasan dan 

keterangan dari staf perusahaan yang berwenang mengenai 

berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang 

ada didalam perusahaan sehubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Observasi langsung, yaitu pengamatan secara langsung ke 

lokasi penelitian untuk memperoleh informasi secara objektif 

dan akurat. 

c. Kuesioner, yaitu merupakan pengumpulan data dimana penulis 

membuat pertanyaan tertulis untuk mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada koresponden. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data 

sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori dalam 

penelitian ini. 

 

3.2.3 Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya 

  Sesuai dengan judul skripsi, yaitu “Studi Peranan Audit Internal dalam 

Menilai Efektivitas Pengendalian Internal Jasa Transfer Valuta Asing”, variabel 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berfungsinya Audit Internal dalam Menilai Efektivitas Pengendalian 

Internal Jasa Transfer Valuta Asing  

Pelaksanaan audit internal yang memadai merupakan kesesuaian 

antara proses pelaksanaan audit dengan prinsip-prinsip pelaksanaan 

audit internal yang efektif, yaitu pelaksanaan audit oleh orang yang 



independen dan kompeten serta adanya program audit internal 

sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan audit, sehingga dapat 

menghasilkan suatu laporan yang dapat bermanfaat bagi manajemen 

dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah indikator-indikator 

variabel “Berfungsinya Audit Internal dalam Menilai Efektivitas 

Pengendalian Internal Jasa Transfer Valuta Asing ” yaitu : 

1. Indenpendensi audit internal 

2. Kompentensi audit internal 

3. Program audit internal 

4. Pelaksanaan audit internal 

5. Laporan hasil audit internal 

6. Tindak lanjut atas laporan hasil audit internal 

 

a) Sub Variabel Berfungsinya Audit Internal dalam Menilai 

Efektivitas Pengendalian Internal Jasa Transfer Valuta Asing 

Efektivitas pengendalian internal jasa transfer valas 

merupakan tingkat tercapainya komponen-komponen 

pengendalian internal, sehingga tujuan pengendalian internal 

jasa transfer valas dapat tercapai. Berikut ini adalah indikator-

indikator sub variabel “Berfungsinya Audit Internal dalam 

Menilai Efektivitas Pengendalian Internal Jasa Transfer Valuta 

Asing”yaitu : 

a. Lingkungan pengendalian  

b. Penaksiran risiko 

c. Aktivitas pengendalian  

d. Informasi dan komunikasi 

e. Pemantauan    

Tujuan pengendalian internal : 

1. Keandalan laporan keuangan 

2. efisiensi dan efektivitas operasi jasa transfer valas 



3. Ketaatan terhadap peraturan transfer valas, prosedur, 

kebijakan otorisasi, hukum yang berhubungan dengan 

operasi transfer valas. 

b) Peranan Audit Internal dalam Menilai Efektivitas Pengendalian 

Internal Jasa Transfer Valas. 

Peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal transfer valas merupakan tingkat 

dilaksanakannya fungsi audit internal dan manfaat yang 

diberikan fungsi tersebut terhadap pengendalian internal 

transfer valas. Variabel ini memiliki indikator-indikator sebagai 

berikut : 

1. Compliance  

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan transfer 

valas. 

2. Verification 

Keandalan laporan transfer valas 

3. Evaluation 

Efektivitas dan efisiensi operasi transfer valas sebagai 

bahan masukan untuk pengambilan keputusan.   

Indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai petunjuk apakah variabel 

tersebut berfungsi atau tidak. Jika indikator tersebut dilaksanakan dengan baik, 

tujuan variabel dapat tercapai, sedangkan bila indikator tersebut tidak 

dilaksanakan dengan baik tujuan variabel tersebut tidak tercapai. 

 Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

ordinal yang memungkinkan penulis mengurutkan responden ke dalam urutan 

peringkat dan dasar sikapnya terhadap peranan audit internal dalam menilai 

efektivitas pengendalian internal transfer valas. Variabel dan skala pengukuran 

disajikan pada tabel 3.1 

 

 

 



Tabel 3.1 

VARIABEL, INDIKATOR VARIABEL, SUB INDIKATOR VARIABEL, 

SKALA, dan INSTRUMEN PENGUKURAN 

Variabel Sub Variabel Indikator Variabel Skala 

pengukur

an 

Instrumen 

Berfungsinya  

audit internal 

dalam 

menilai 

efektivitas 

Audit 

internal 

 

 

 

 

  

 

 

1. Independensi audit 

internal 

2. Kemampuan  audit 

internal 

3. Program Audit Internal 

4. Pelaksanaan audit   

Internal 

5. Laporan audit internal 

6. Tindak lanjut atas 

laporan hasil audit 

internal 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

Kuesioner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen 

Pengendalian 

internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lingkungan 

Pengendalian  

a. Integritas dan Nilai-nilai 

etika 

b. Komitmen terhadap 

kompetensi 

c. Falsafah manajemen dan 

gaya operasi 

d. Struktur organisasi 

e. Dewan Komisaris 

f. Pelimpahan wewenang 

dan tanggung jawab 

 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner  

Kuesioner 

Kuesioner 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

pengendalian 

internal 

transfer valas 

 

 

2. Penaksiran risiko 

a. Perubahan dalam 

lingkungan kerja. 

b. Perubahan karyawan 

baru 

c. Perubahan sistem 

informasi 

d. Perubahan perusahaan 

e. Perubahan teknologi 

 

3. Informasi dan 

komunikasi 

4. Aktivitas pengendalian 

a. Pemisahan tugas yang 

memadai 

b. Prosedur otorisasi yang 

jelas 

c. Dokumen dan catatan 

yang memadai 

d. Pengendalian fisik atas 

harta dan catatan 

e. Pemeriksaan yang 

independen terhadap 

pelaksanaan kerja 

 

1. Keandalan laporan 

keuangan 

2. Efektivitas dan efisiensi 

operasi transfer valas 

3. Ditaatinya peraturan 

transfer valas, prosedur, 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal  

 

Ordinal 

 

Ordinal  

 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

Kuesioner 

 

Kuesioner  

 

 

Kuesioner  

 

Kuesioner  

 

Kuesioner  

 

Kuesioner  

 

Kuesioner  

 

 

 

Kuesioner  

 

Kuesioner  

 

Kuesioner  

 



 

 

 kebijakan otorisasi, 

hukum yang 

berhubungan dengan 

operasi transfer valas  

 

1. Compliance 

Kepatuhan terhadap                 

hukum dan peraturan   

transfer valas 

2.   Verification 

Keandalan laporan   

       transfer valas 

3. Evaluation 

       Efektivitas dan    

       efisiensi operasi   

       transfer valas sebagai   

       masukan untuk   

       pengambilan   

       keputusan. 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Kuesioner  

 

 

 

Kuesioner  

 

 

Kuesioner 

 

3.2.4 Teknik Pengembangan Instrumen 

Yang dimaksud dengan instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang 

digunakan untuk menghimpun sekaligus mengukur data. Instrumen yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa kuesioner. Kuesioner merupakan 

alat bantu untuk mengumpulkan data dengan cara mengedarkan suatu daftar 

pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan 

jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.     

  Kuesioner yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data terdiri atas 

dua bagian, yaitu : 

1. Pertanyaan umum, yaitu pertanyaaan yang menyangkut indentitas umum 

responden, antara lain : nama, usia, pendidikan akhir, jabatan dan lama 



bekerja, yang dinyatakan melalui pertanyaan terbuka yang kemungkinan 

jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas 

memberikan jawaban. 

2. Pertanyaan khusus, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal transfer valas 

dengan menggunakan metode : 

a. Pernyataan tertutup, yaitu dengan alternatif jawaban “Ya”, “Ragu-

ragu”, dan “Tidak”. 

b. Pertanyaan terbuka, yaitu jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu 

dan responden bebas memberikan jawaban. Pertanyaan terbuka ini 

digunakan sebagai referensi lebih lanjut sekaligus validasi atas 

pertanyaan tertutup. 

 

3.2.5  Analisis dan Pengujian Hipotesis 

 Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis, 

berdasarkan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan serta besarnya peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal transfer valas diperlukan pengujian hipotesis. 

 Prosedur yang dilakukan untuk menguji hipotesis diterima atau ditolak : 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Pengujian dengan melakukan analisis deskriptif kualitatif dilakukan 

dengan menganalisis data yang tidak dalam bentuk angka tetapi dalam 

bentuk kata atau kalimat dalam konteks peranan audit internal dalam 

menunjang efektivitas pengendalian transfer valuta asing. 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menghitung jumlah jawaban “YA” 

yang menunjukkan seberapa besar berfungsinya peranan audit internal 

dalam menilai efektivitas pengendalian internal transfer valas. 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

 Dengan struktur organisasi setiap orang atau karyawan dalam perusahaan 

tersebut akan mengetahui setiap tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya dengan 

jelas.Struktur organisasi yang akan diuraikan adalah struktur organisasi yang 

ditetapkan sebagai wadah dimana seluruh personil atau karyawan terintegrasi dan 

terkoordinasi dalam menjalankan aktivitas operasi satuan usahanya. Struktur 

organisasi yang didukung oleh job description (uraian tugas) yang baik, berikut 

adanya sistem, prosedur dan personil yang memadai akan menjamin tercapainya 

tujuan usaha yang diharapkan dan wewenang dari setiap anggota organisasi dan 

memudahkan pimpinan untuk mengawasi aktivitas operasi satuan usahanya. 

Dengan struktur organisasi setiap orang atau karyawan dalam perusahaan tersebut 

akan mengetahui setiap tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dengan jelas, 

berikut adanya sistem, prosedur dan personil yang memadai, akan menjamin 

tercapainya tujuan perusahaan yang diharapkan. 

 Struktur organisasi perusahaan yang baik dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan manajemen yang bersangkutan. Struktur organisasi PT. Bank Jabar 

Tbk. Cabang Utama Bandung, berbentuk struktur organisasi garis dan staf, 

perintah dan wewenang berjalan dari puncak pimpinan atas kepada bawahannya 

dan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasannya. Struktur organisasi 

dalam Kantor Cabang Utama Bank Jabar mempunyai beberapa fungsi atau bagian, 

antara lain : 

7. Pemasaran Dalam Negeri 

8. Pemasaran Luar negeri 

9. Bagian Supervisi Kredit 

10. Bagian Pelayanan  

11. Bagian Operasional 



12. Kontrol Intern Cabang 

Berdasarkan fungsi-fungsi di atas, struktur organisasi Kantor Cabang 

Utama PT.Bank Jabar sebagai berikut : 

1. Pemimpin Cabang 

2. Wakil pemimpin 

3. Pemimpin bagian pemasaran dalam negeri, membawahi dua bagian  

a. Pemimpin seksi pemasaran kredit, terdiri dari 

1. Analisis kredit 

2. Asisten kredit standar 

3. Pemasaran kredit 

b. Pemasaran Kredit, terdiri dari : 

3. Analisis pemasaran dana atau jasa dalam negeri 

4. Asisten pemasaran dana atau jasa dalam negeri 

4. Pemimpin bagian pemasaran luar negeri, membawahi 2 bagian 

a. Pemimpin seksi ekspor atau impor, terdiri dari 

1. Assisten pelayanan ekspor/impor 

b. Pemimpin seksi dana dan jasa luar negeri, terdiri dari 

3. Analisis pemasaran dana dan jasa luar negeri 

4. Assisten pemasaran dana atau jasa luar negeri 

5. Pemimpin bagian supervisi kredit, membawahi dua bagian 

a. Pemimpin supervisi kredit efektif 

1. Analisis supervisi kredit 

2. Assisten supervisi kredit 

b. Pemimpin seksi penyelesaian kredit 

3. Analisis kredit khusus 

4. Assisten satuan tugas khusus 

6. Pemimpin bagian pelayanan, membawahi tiga bagian 

a. Kepala kantor kas 

b. Pemimpin seksi teller, terdiri dari 

1. Kas besar 

2. Teller 



3. Assiten payment point 

c. Pemimpin pelayanan nasabah, terdiri dari 

1. Assisten pelayanan rekening dan informasi 

2. Assisten pelayanan jasa 

7. Pemimpin bagian operasional, membawahi lima bagian 

a. Pemimpin seksi administrasi kredit, terdiri dari 

1. Assisten administrasi kredit 

2. Assisten laporan perkreditan 

b. Pemimpin seksi admimistrasi kliring, terdiri dari 

1. Assisten administrasi kliring 

2. Assisten administrasi dana dan jasa 

c. Pemimpin seksi administrasi keuangan, terdiri dari 

1. Analisis keuangan  

2. Assisten administrasi keuangan 

3. Assisten laporan keuangan 

d. Pemimpin seksi teknologi dan informasi 

1. Assisten PDE 

e. Pemimpin seksi personalia dan umum, terdiri dari 

1. Sekertaris 

2. Assisten kepegawaian 

3. Assisten umum 

8. Pemimpin kontrol intern cabang, terdiri dari 

a. Assisten kontrol intern cabang 

Uraian tugas merupakan pendelegasian wewenang yang sesuai dengan 

struktur organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Pemimpin Cabang 

a. Melaksanakan misi kantor cabang secara keseluruhan, yaitu membantu 

direksi untuk memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan produk 

dan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat di daerah kerja 

cabang. 

b. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur 



c. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola bisnis 

diwilayah kerja cabang. 

d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola 

layanan unggul kepada nasabah. 

e. Mengelola uang daerah 

f. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian 

laba Bank secara keseluruhan 

g. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan 

ekonomi. 

h. Melaksanakan kepatuhan sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 

2. Wakil Pemimpin Cabang 

a. Mengelola Pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pelayanan dan 

operasional 

b. Mengelola pelayanan produk dan jasa. 

c. Mengelola pelayanan transaksi tunai, pemindahbukuan dan kliring. 

d. Mengelola permohonan kartu ATM, kartu debet dan kartu kredit. 

e. Mengelola kas ATM 

f. Mengelola uang daerah  

g. Mengelola pendayagunaan kas dan alat likuid secara optimal. 

h. Mengelola SDM 

i. Mengelola administrasi kredit serta laporan perkreditan 

j. Mengelola administrasi keuangan serta laporan keuangan cabang 

k. Mengelola logistik, kerumahtanggaan, kearsipan dan administrasi 

umum lainnya. 

l. Mengelola teknologi dan informasi 

m. Melaksanakan kepatuhan sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 



n. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 

3. Pemimpin Bagian Pemasaran Dalam Negeri 

Memberikan dukungan kepada Pemimpin Cabang dalam 

melaksanakan,  

mengembangkan serta mengelola pemasaran dalam negeri, yaitu : 

a. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pemasaran dalam 

negeri 

b. Mengelola pemasaran produk dan jasa dalam negeri 

c. Memproses permohonan serta mengelola kredit 

d. Melakukan penjualan silang (cross selling) produk dan jasa Bank. 

e. Melakukan penelitian potensi pemasaran produk dan jasa dalam negeri 

di daerah kerja cabang. 

f. Melaksanakan kepatuhan sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 

4. Pemimpin Bagian Pemasaran Luar Negeri 

Memberikan dukungan kepada Pemimpin Cabang dalam 

merencanakan, mengembangkan serta mengelola pemasaran luar negeri, 

yaitu : 

a. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pemasaran luar 

negeri. 

b. Mengelola pemasaran produk dan jasa luar negeri. 

c. Mengelola pelayanan produk dan jasa luar negeri. 

d. Memproses serta mengelola transaksi L/C ekspor dan impor 

e. Memproses penjualan silang (cross selling) produk dan jasa luar 

negeri. 

f. Melakukan penelitian potensi pemasaran produk dan jasa luar negeri di 

daerah kerja cabang. 



g. Melaksanakan kepatuhan sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 

5. Pemimpin Bagian Supervisi Kredit 

Memberikan dukungan kepada pemimpin cabang dalam 

merencanakan, mengembangkan serta mengelola bagian supervisi kredit, 

yaitu : 

a. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang supervisi kredit. 

b. Mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah 

(kolektibilitas kurang lancar sampai dengan macet) dan kredit hapus 

buku. 

c. Mengelola pengendalian kredit 

d. Mengelola kolektibilitas. 

e. Melakukan pembinaan kepada debitur kredit bermasalah. 

f. Melaksanakan kepatuhan sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 

6. Pemimpin Bagian Pelayanan 

Mengelola bidang pelayanan, yaitu : 

a. Mengelola pelayanan sistem dan prosedur bidang pelayanan. 

b. Mengelola pelayanan unggul kepada nasabah. 

c. Mengelola pelayanan uang daerah. 

d. Mengelola pelayanan transaksi tunai dan pemindahbukuan. 

e. Mengelola pelayanan kartu ATM, kartu debet dan kartu kredit. 

f. Mengelola kas ATM. 

g. Melaksanakan kepatuhan sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 



7. Pemimpin Bagian Operasi 

Memberikan dukungan kepada pemimpin cabang dalam 

merencanakan, mengembangkan serta mengelola pengelolaan bagian 

operasi, yaitu : 

a. Melaksanakan seluruh pekerjaan pokok pada unit-unit kerja yang 

berada di bawah penyeliaan pemimpin bagian operasi secara efektif 

dan efisien sesuai dengan batasan dan wewenang yang ditetapkan oleh 

direksi. 

b. Membina hubungan kerja yang baik dengan semua pihak baik intern 

maupun ekstern yang dapat menunjang kelancaran tugas bagian 

operasi. 

c. Melaksanakan kepatuhan sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 

8. Pemimpin Kontrol Intern Cabang 

Menyelia dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan : 

a. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur kontrol intren cabang 

b. Membantu pimpinan cabang dalam merencanakan dan melaksanakan 

pengendalian dan pengawasan atas proses kegiatan harian serta 

manajemen cabang. 

c. Membantu pimpinan cabang dalam merencanakan dan melaksanakan 

serta monitoring rencana kerja dan anggaran. 

d. Mengelola seluruh buku pedoman perusahaan (sistem dan prosedur) 

dan bertindak sebagai sentral BPP. 

e. Melaksanakan kepatuhan sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 

 



4.1.2 Pelaksanaan Audit Internal pada PT.Bank Jabar Tbk. Cabang 

Utama Bandung 

Transfer valuta asing merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi 

perusahaan, karena merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dengan 

memberikan jasa pengiriman uang yang cepat dan aman. Transfer valuta asing 

juga merupakan salah satu hal pokok yang dapat memperlancar jalannya kegiatan 

perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Penyelewengan dan 

penyalahgunaan terhadap transfer valas akan menggangu jalannya operasi 

perusahaan, akan merusak kredibilitas bank penerima dan bank pengirim. Oleh 

karena itu, PT. Bank Jabar Tbk. Cabang Utama Bandung sangat mengutamakan 

fungsi audit internal transfer valas dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya 

untuk melakukan pengawasan pada aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dan 

menilai secara objektif pengendalian internal transfer valas yang diterapkan oleh 

manajemen perusahaan. Bank Jabar mempunyai bank-bank koresponden sebagai 

mitranya dalam melaksanakan transfer valas antara lain Bank Citibank, Bank 

Wakopia dengan currency yang dimiliki adalah USD, Uero, US Hongkong, US 

Singapura, Ausy,dan GBP.  Apabila dalam pelaksanaan transfer valas Bank Jabar 

tidak memiliki currency yang diinginkan pengirim maka akan di tukar terlebih 

dahulu ke US Dollar.  

 

4.1.2.1 Aktivitas Audit Internal 

Kontrol intern cabang adalah suatu bagian yang melakukan audit internal 

yang membantu Pimpinan Cabang dalam melakukan pengawasan terhadap 

operasional perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 Aktivitas audit internal pada perusahaan ini mencakup audit dalam bidang 

keuangan dan operasional perusahaan dalam ruang lingkup pada Cabang Utama 

Bandung saja. Aktivitas ini tidak cukup hanya pada prosedur dan pelaksanaannya 

saja, tetapi dalam pelaksanaan audit internal harus dilakukan juga penilaian 

terhadap kejujuran dan ketaatan pelaksanaan tugas oleh karyawan. 

 Dalam memberikan bantuannya, auditor internal melakukan aktivitas-

aktivitas sebagai berikut : 



1. Menyusun rencana dan melaksanakan audit pada bidang keuangan, 

pembukuan, dan operasional pada semua unit organisasi perusahaan; 

2. Mengaudit, menilai kebijaksanaan, dan mengusulkan penyempurnaan 

pengawasan operasional yang sesuai dengan keadaan;  

3. Melaksanakan audit 

4. Mengaudit inventaris barang-barang milik perusahaan 

5. Melakukan audit penyelenggaraan tata kerja dan prosedur sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Memberikan laporan kepada pimpinan cabang utama. 

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh 

auditor internal pada umumnya telah sesuai dengan fungsi audit internal yang 

seharusnya, yaitu compliance, verification, dan evaluation.  

 

4.1.2.2 Indenpendensi Audit Internal 

Dalam struktur organisasi, terlihat bahwa auditor internal memiliki 

kedudukan khusus dalam perusahaan. Adapun fungsi auditor internal adalah 

membantu Pimpinan Cabang dalam bidang pengawasan pelaksanaan tugas yang 

dilakukan oleh semua bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Dengan 

demikian auditor bertanggung langsung kepada Pimpinan Cabang. 

 Kedudukan auditor internal pada perusahaan ini dinilai efektif karena 

auditor internal berada langsung di bawah Pimpinan Cabang dan kedudukannya 

terpisah dengan pemimpin bagian pemasaran dalam negeri atau luar negeri, 

pemimpin supervisi kredit, pemimpin bagian pelayanan dan pemimpin bagian 

operasional sehingga tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional 

perusahaan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak dipengaruhi oleh 

bagian-bagian lain yang ada dalam perusahaan, dan penilaiannya lebih objektif.  

 

4.1.2.3 Kompetensi Audit Internal 

Seorang auditor diwajibkan mempunyai keahlian khusus di bidang audit 

internal dan mampu memahami kondisi perusahaan. Setiap perusahaan akan 

menyerahkan pelaksanaan audit internal kepada orang-orang yang mampu 



melaksanakannya.  Pelaksanaan audit internal transfer valas di PT. Bank Jabar 

Tbk. Cabang Utama dilakukan staf ahli yang telah memiliki pengalaman di bidang 

audit, memahami aktivitas perusahaan, dan memahami akuntansi. PT. Bank Jabar 

dalam usaha meningkatkan kualitas audit internalnya berupaya dengan cara 

mengirimkan staf auditor internalnya pada berbagai pendidikan dan latihan yang 

menunjang pada aktivitas audit internal. Selain itu juga PT.Bank Jabar mengikut 

sertakan pada seminar-seminar dan kursus-kursus pelatihan yang dapat 

meningkatkan kinerja staf auditor. 

 

4.1.2.4 Program Audit Internal 

Atas dasar pembagian tugas dan tanggungjawab yang dibebankan 

perusahaan kepada auditor internal, organisasi audit ini telah mempunyai suatu 

rencana kerja yang dituangkan dalam dalam kertas kerja audit tahunan, yaitu 

meliputi : 

Audit keuangan : 

1. Penilaian atas pengendalian akuntansi; 

2. Audit kewajaran dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban 

keuangan; 

3. Audit ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku; 

Audit Operasional 

1. Kelancaran pelayanan kepada masyarakat; 

2. Audit ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

 

4.1.2.5 Pelaksanaan Program Audit Internal Transfer Valas  

Audit internal transfer valas pada PT. Bank Jabar Tbk. Cabang Utama 

Bandung dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab dari auditor 

internal, yang berfungsi membantu manajemen dalam mengawasi operasi 

perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam melaksanakan audit 

internal, auditor internal selalu berpatokan kepada program audit yang telah dibuat 

berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dalam 

pelaksanaan audit, auditor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari 



prosedur, kebijakan, otorisasi, undang-undang, dan hukum yang berhubungan 

dengan operasi transfer valas yang telah ditetapkan oleh perusahaan, serta 

mengawasi pelaksanaan transfer valas, penerimaan maupun pembayaran serta 

pencatatan terhadap data-data yang berkaitan dengan operasi transfer valas. Dan 

sebelum membuat laporan hasil transfer valas, auditor internal akan melaksanakan 

pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang berkaitan dengan operasi transfer 

valas.   

 

4.1.2.6 Laporan Hasil Audit Internal 

Laporan adalah suatu produk utama dari satuan kerja audit intern bank 

hasil audit internal pada PT. Bank Jabar Tbk. Audit internal terhadap transfer 

valas sasaran auditnya adalah untuk menyakinkan unit kerja pembayaran dan 

penerimaan per tanggal audit dan pada audit dan pada periode audit telah 

disajikan atau diungkapkan dengan benar dan wajar serta untuk menyakinkan 

bahwa seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku telah ditaati  dan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya yang kemudian dari hasil audit tersebut 

diterbitkan laporan audit.  

Laporan yang dibuat oleh auditor internal memuat temuan yang dihasilkan 

dari suatu audit yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan berisikan 

rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan, langkah-langkah yang harus 

ditempuh dan siapa yang bertanggungjawab atas masalah yang terjadi, sehingga 

memudahkan manajemen dalam menindaklanjuti masalah tersebut. 

 

4.1.2.7 Tindak Lanjut Audit Internal 

Setelah laporan hasil audit internal dikeluarkan, tidak berarti semua tugas 

audit internal telah selesai, karena diperlukan suatu tindak lanjut berupa evaluasi 

terhadap tindakan-tindakan yang telah diambil. 

 Tindak lanjut audit internal pada PT.Bank Jabar adalah dapat berupa : 

1. Saran-saran perbaikan kepada Pimpinan Cabang yang akan 

melaksanakan uji ketaatan atas saran-saran perbaikan tersebut; 



2. Melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan, 

meneliti serta mengevaluasi langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan 

yang telah digariskan oleh pemimpin; 

3. Bekerjasama dengan bagian lain dalam perusahaan untuk memecahkan 

masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang 

menyangkut bidang audit. 

 

4.1.3 Pelaksanaan Pengendalian Internal pada PT. Bank Jabar Tbk. 

Cabang Utama Bandung 

Suatu sistem pengendalian internal transfer valas yang efektif dapat 

mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap transfer valas. 

Pelaksanaan pengendalian internal transfer valas dapat berjalan dengan efektif 

apabila faktor-faktor pendukung keberhasilannya telah dilaksanakan oleh 

perusahaan dengan baik.     

  

4.1.3.1 Komponen Pengendalian Internal Transfer Valas 

 Komponen-komponen pengendalian internal transfer valas merupakan 

indikator apakah suatu pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai 

atau tidak. Dengan kata lain memadai atau tidaknya pengendalian internal suatu 

perusahaan dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya komponen-komponen 

pengendalian internal. Penerapan pengendalian internal kegiatan transfer valas 

pada PT.Bank Jabar Tbk. Cabang Utama terlihat dari : 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian di PT.Bank Jabar Tbk. Cabang Utama Bandung 

mencakup hal-hal berikut ini : 

a. Integritas dan nilai-nilai etika 

Integritas dan nilai-nilai etika meliputi tindakan manajemen untuk 

menghilangkan atau mengurangi pegawai yang tidak jujur, 

melanggar hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut, PT.Bank Jabar Tbk. 

Menerapkan peraturan serta sanksinya apabila peraturan tersebut 



tidak dipatuhi, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan karyawan 

tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan 

perusahaan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen terhadap kompentensi terlihat dari adanya suatu 

ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi di 

lingkungan PT. Bank Jabar Tbk. Di mana dalam menerapkan 

kebijakan dan prosedur kepegawaian PT. Bank Jabar Tbk. Cabang 

Utama Bandung selalu memberikan penilaian terhadap kinerja 

karyawan mulai dari seleksi penerimaan pegawai sampai kepada 

pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, juga 

pemberian sanksi kepada pegawai yang lalai dalam melaksanakan 

tugasnya, serta memelihara kesejahteraan dan kerjasama yang baik 

antar pegawai. 

c. Falsafah manajemen dan gaya operasi manajemen 

Dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan transfer valas, PT. 

Bank Jabar Tbk. selalu mengusahakan untuk memberikan 

pelayanan yang baik sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Jabar 

Tbk., yaitu sebagai berikut : 

Visi PT. Bank Jabar Tbk. : 

Menjadi sepuluh bank terbesar yang sehat dan terbesar di Indonesia 

Misi PT. Bank Jabar Tbk. : 

Sebagai penggerak perkonomian daerah dan pengelola anggaran 

daerah yang sehat. 

d. Struktur organisasi 

PT. Bank Jabar Tbk. memiliki struktur organisasi yang 

menunjukkan pembagian wewenang dalam organisasi serta 

mencerminkan tanggungjawab dari setiap jenjang struktur 

organisasi. Struktur organisasi garis dan staf yang merupakan 

gabungan sistem organisasi garis dan fungsional dengan 

menambahkan unsur staf ke dalam organisasi. 



e. Berfungsinya dewan komisaris  

PT. Bank Jabar Tbk. merupakan salah satu perusahaan milik 

daerah sehingga dengan adanya penilaian pertangungjawaban 

manajemen yang dilakukan oleh badan pengawas, diharapkan 

pelaksanaan pengendalian internal akan lebih baik karena setiap 

operasi perusahaan selalu dalam pengawasan badan pengawas, 

fungsi dewan komisaris pada PT. Bank Jabar Tbk. adalah orang-

orang yang dipilih oleh pemerintah dalam mengelola perusahaan. 

f. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab 

Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab pada PT. Bank Jabar 

Tbk. dapat terlihat dalam struktur organisasi dan pelimpahan 

wewenang dan tanggungjawab ini telah dilakukan dengan baik. 

Tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing bagian telah 

ditetapkan dalam uraian tugas. 

2. Penetapan Risiko oleh Manajemen 

Manajemen PT. Bank Jabar Tbk. dalam menjalankan kegiatannya 

menetapkan risiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian 

pengendalian internal untuk memininalkan salah saji dan ketidakberesan 

yang tidak mungkin dapat timbul terhadap penyiapan laporan keuangan 

yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Berikut ini merupakan risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi 

pengendalian internal transfer valas pada PT. Bank Jabar Tbk. : 

a. Perubahan dalam lingkungan kerja 

Perubahan dalam lingkungan kerja ini dapat disebabkan karena 

adanya perubahan kepemimpinan yang mengakibatkan perubahan gaya 

dan falsafah manajemen, hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Serta perubahan eksternal mengenai 

perubahan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara menyeluruh.  

Setiap perubahan yang terjadi dikomunikasikan secara jelas kepada 

seluruh karyawan, termasuk perubahan dalam kebijakan dan peraturan 



yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Setiap perubahan akan 

diterapkan secara bertahap, sehingga seluruh staf memiliki waktu 

untuk beradaptasi.          

b. Perubahan karyawan baru 

Karyawan baru harus dapat beradaptasi dengan sistem kerja dan 

harus selalu mengikuti peraturan yang ada di PT. Bank Jabar Tbk. 

Oleh karena itu, pihak Bank Jabar melakukan seleksi terhadap 

penerimaan karyawan baru yang dilaksanakan melalui tahap 

pengumuman di media massa, seleksi umum, wawancara, psikotest 

dan tes kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh karyawan 

yang berpotensi serta memperkecil risiko adanya karyawan yang dapat 

merugikan perusahaan. 

c. Perubahan sistem informasi 

Sistem informasi selalu berkembang pesat dengan jangka waktu 

yang relatif singkat, perusahaan harus tanggap dengan perubahan 

tersebut dan harus dapat menyeleksi sistem informasi seperti apa yang 

cocok dengan kondisi perusahaan saat ini. PT. Bank Jabar memiliki 

sub bagian kepakaran yaitu seksi teknologi dan informasi  yang 

berfungsi sebagai bagian sistem informasi manajemen yang berfungsi 

untuk menyaring berbagai informasi yang masuk ke dalam perusahaan. 

d. Pertumbuhan perusahaan 

Perusahaan yang sehat akan selalu mengalami pertumbuhan, ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami perkembangan ke 

arah yang lebih maju. Oleh karena itu untuk menekan risiko yang 

muncul dari pertumbuhan perusahaan yang pesat, pihak Bank Jabar 

memberikan pendidikan dan latihan kepada mereka dan Bank Jabar 

juga selalu berusaha menghadapi teknologi-teknologi baru agar dapat 

setiap pekerjaan dapat berjalan secara efektif. 

e. Penggunaan teknologi 

Penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan 

menimbulkan risiko serta penggunaan teknologi dengan penerapannya 



yang tidak tepat. Bank Jabar mempunyai seksi teknologi dan informasi 

sebagai bagian pengembangan teknogi, pengolahan data eletronik 

(PDE) dan penyaringan informasi. PT. Bank Jabar memberikan 

kemudahan karyawannya dengan menggunakan teknologi komputer 

baik dalam hal pencatatan setiap transaksi, pengetikan surat-surat, 

penyimpanan data serta teknologi on line untuk  memudahkan 

komunikasi dengan seluruh cabang di Indonesia. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Pemisahan tugas merupakan salah satu prinsip pengendalian internal 

yang sangat penting untuk diterapkan dalam perusahaan, karena 

memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban suatu pekerjaan yang 

dilakukan. Pemisahan fungsi organisasi transfer valas terlihat dari adanya 

pembagian tugas. 

Bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan transfer valas tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Teller 

2. Asissten pemasaran dana dan jasa luar negeri 

3. Pemimpin seksi dana dan jasa luar negeri  

Tugas masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Teller 

Memberikan dukungan kepada pemimpin seksi teller serta berperan 

aktif dalam : 

a. Melayani semua jenis transaksi tunai dan pemindah bukuan. 

b. Melayani transaksi penjualan dan pembelian valas. 

c. Melayani pengambilan atau penyetoran antar cabang (on line) 

2.   Asisten  Pemasaran Dana dan Jasa Luar Negeri 

 Memberikan dukungan kepada pemimpin seksi pemasaran luar negeri 

serta berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas  : 

a. Melayani pembukuan dan penutupan rekening giro dan deposito 

valas. 

b. Melayani informasi mengenai produk dan jasa bank luar negeri. 



c. Melayani transaksi dana dan jasa luar negeri secara tunai dan 

pemindahbukuan. 

d. Melayani permohonan penjualan atau pembelian valas (bank notes 

atau traveller cheque ). 

e. Melayani transaksi incoming atau outgoing transfer. 

f. Melayani transaksi incoming atau outward collection. 

g. Mengelola daftar pos terbuka transaksi valas. 

h. Melakukan perbaikan atau penyelesaian temuan hasil pemeriksaan 

audit unit bersangkutan. 

i. Mengelola laporan unit secara periodik maupun insident 

3. Pemimpin Seksi Dana dan Jasa Luar Negeri 

Memberikan dukungan kepada pemimpin seksi pemasaran luar negeri 

serta berperan aktif dalam  : 

a. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pemasaran 

dana dan jasa bank luar negeri 

b. Memasarkan produk dan jasa bank luar negeri. 

c. Melayani transaksi dan jasa luar negeri. 

d. Menetapkan kurs valuta asing. 

e. Melakukan serta mengelola (cross selling) produk dan jasa bank 

luar negeri 

f. Melakukan pembinaan kepada nasabah dana luar negeri. 

g. Melakukan penelitian potensi pemasaran produk dan jasa luar 

negeri di daerah kerja cabang. 

h. Melaksanakan kepatuhan sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berlaku. 

i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta 

kegiatannya. 

 

 

 



Prosedur: 

Outgoing transfer 

Prosedur di mulai dengan sumber dana ataupun nasabah  mengisi 

formulir permintaan untuk transfer rangkap tiga yang telah disediakan oleh 

cabang devisa Bank Jabar. Sumber dana mengisi jati diri, mengisi jumlah 

yang akan dikirimkan, mengisi pencairan uang apakah tunai atau masuk 

rekening. Khusus pencairan masuk rekening hanya bagi yang mempunyai 

rekening di Bank Jabar. Kemudian formulir permintaan untuk transfer 

diterima oleh seksi teller. Seksi teller membuat nota aplikasi untuk 

outgoing transfer dikenakan kurs jual yang berlaku pada saat transaksi 

terjadi. Kemudian seksi teller mengkonversi nilai uang nilai kurs jual yang 

telah ditetapkan pada saat itu. Setelah mengkonversi dan didapat jumlah 

yang sesuai dengan nilai kurs jual maka nota aplikasi dibuat dan dikenakan 

biaya sebesar 5% dari jumlah yang dikirimkan. Untuk pengiriman di atas 

10.000 USD harus disertai dengan keterangan sumber dana tersebut. 

Setelah diterima uang yang dikirimkan nota aplikasi diotorisasi oleh 

asisten pelayanan dana dan jasa luar negeri lembar pertama sebagai bukti 

pengiriman nasabah dan diberikan nomor pengiriman, lembar kedua arsip 

seksi teller. Kemudian dibuat surat permohonan untuk outgoing transfer 

yang akan dikirimkan ke kantor pusat setelah diotorisasi oleh pemimpin 

seksi dana dan jasa luar negeri disertai lembar ketiga formulir permintaan 

untuk transfer. Kantor pusat meneruskan proses pengiriman ke si 

penerima. 

Incoming transfer : 

Kantor cabang devisa mendapat surat pemberitahuan dari kantor pusat 

untuk diteruskan di kantor cabang devisa. Surat diterima oleh seksi teller 

kemudian diteruskan kepada asisten pelayanan dana dan jasa luar. 

Kemudian asisten mengecek kebenaran surat permohonan jumlah yang 

akan dibayarkan. Setelah sesuai nota aplikasi dibuat dan diotorisasi oleh 

pemimpin seksi dana dan jasa luar negeri. Setelah itu uang dapat 

dibayarkan kepada penerima melalui seksi teller.     



Untuk incoming transfer kantor pusat telah melakukan pengendalian 

internal mengenai kebenaran identitas, sumber dana, alamat pengirim dan 

penerima, bank yang dituju. Apabila terdapat kesalahan dan 

ketidakberesan maka kantor pusat akan segera mengembalikan formulir 

permohonan transfer tersebut dan dikenakan biaya administrasi yang 

disepakati antara bank koresponden. Maka kantor cabang devisa hanya 

berperan menyampaikan dan memastikan transfer tersebut kepada si 

penerima.   

Berdasarkan prosedur, beberapa kebijakan dan aktivitas pengendalian 

yang telah diuraikan tersebut, prinsip-prinsip pengendalian internal telah 

diterapkan dalam pelaksanaan pengendalian internal transfer valas di Bank 

Jabar Cabang Utama Bandung meliputi : 

1. Pemisahan tugas yang memadai 

Pemisahan tugas pada Bank Jabar terlihat adanya pemisahan fungsi 

setiap bagian yang terlibat dalam kegiatan transfer valas 

2. Prosedur otorisasi yang jelas 

Setiap kegiatan transfer valas yang dilaksanakan diotorisasi 

terlebih dahulu oleh setiap bagian yang mempunyai wewenang. 

3. Dokumen dan catatan yang memadai 

Bank Jabar memiliki dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang 

cukup memadai sesuai dengan keadaan perusahaan yang sedang 

berjalan. 

4. pengendalian fisik atas harta dan catatan 

Dalam mengamankan kekayaan perusahaan, Bank Jabar 

menggunakan lemari besi untuk catatan dan dokumen. 

5. Pemeriksaan yang independen terhadap pelaksanaan kerja 

Untuk menjamin bahwa setiap karyawan perusahaan melaksanakan 

prosedur yang telah ditetapkan, Bank Jabar melaksanakan 

pengecekan  atas pelaksanaan tugas para karyawan. 

 

 



4. Informasi dan Komunikasi 

Sistem akuntansi pada perusahaan ini telah diterapkan secara efektif. 

Hal tersebut dapat dilihat pada sistem dan prosedur transfer valas pada 

perusahaan, di dalam pelaksanaan sistem dan prosedur transfer valas telah 

memenuhi tujuan pengendalian internal. 

Komunikasi yang ada pada perusahaan ini cukup baik, komunikasi 

yang lancar antar karyawan mendukung tersedianya informasi yang 

dibutuhkan. Dengan adanya komunikasi yang baik, informasi yang 

disampaikan tepat waktu. 

5. Pemantauan 

Dalam mencapai efektivitas  rancangan dan operasi pengendalian 

internal diperlukan pemantauan yang terus menerus, aktivitas pemantauan 

dilakukan oleh manajemen Bank Jabar secara periodik dan terus menerus 

telah melakukan pemantauan agar dapat mengetahui apakah pelaksanaan 

pengendalian internal telah diterapkan dan dijalankan dengan sebagaimana 

mestinya atau tidak, serta untuk mengetahui apakah perlu adanya 

perbaikan dalam pelaksanaannya pada operasional perusahaan pada 

periode tersebut.   

         

4.1.3.2 Tujuan Pengendalian Internal  Transfer Jasa Valas  

 Tujuan pengendalian internal jasa transfer valas pada Cabang utama Bank 

Jabar, menurut penulis telah tercapai sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan penulis, sebagai berikut : 

1. Keandalan laporan jasa transfer  

Dalam pencatatan setiap transaksi outgoing atau incoming selalu 

didukung oleh bukti-bukti dokumen yang memadai dan diotorisasi dari 

pihak yang berwewenang, serta mengikuti prosedur-prosedur yang 

berlaku dan disajikan secara : 

a. Tepat waktu; 

b. Berdasarkan fakta yang terjadi; 



c.  Adanya pengungkapan yang lengkap dan transparan, baik aspek 

finansial maupun aspek non finansial. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi transfer valas 

Pengamanan yang diterapkan dalam pengiriman valas baik dalam 

penghitungan nilai tukar yang ditetapkan, nomor pengiriman, kejelasan 

identitas, sumber dana untuk pengiriman dalam jumlah besar akan 

mempermudah pelaksanaan audit. 

3. Ketaatan terhadap peraturan transfer valas, prosedur, kebijakan, 

otorisasi, dan hukum yang berhubungan dengan operasi transfer valas. 

Dalam pelaksanaan transfer valas Cabang utama Bank Jabar selalu 

menaati peraturan, prosedur, otorisasi, dan hukum yang berhubungan 

dengan operasi penjualan. 

 

4.1.4 Peranan Audit Internal Jasa Transfer Valas pada PT. Bank Jabar  

Peranan audit internal jasa transfer valas pada PT. Bank Jabar yaitu untuk 

membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan, auditor internal 

melaksanakan audit internal secara terus menerus. Sehingga apabila terjadi 

penyelewengan-penyelewengan yang mungkin terjadi karena adanya kelemahan-

kelemahan pengendalian internal akan segera diketahui jika audit dilakukan secara 

teratur. Dengan demikian manajemen dapat segera mengambil tindakan 

perbaikan. 

Dalam melaksanakan aktivitasnya, auditor internal mengikuti kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh bagian-bagian yang berhubungan dengan kegiatan 

jasa transfer. Adapun tujuan audit internal atas pengendalian internal transfer 

valas adalah sebagai berikut : 

1. Pengamanan atau ketelitian harus dijaga guna menjaga kredibilitas 

bank penerima dan bank pengirim. 

2. Menjaga kepercayaan nasabah 

3. Mengurangi kesalahan dari teller. 

4. Menjaga kewajaran data akuntansi 

5. Memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. 



4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Audit Internal Jasa Transfer pada PT. Bank Jabar  

 Audit internal sangat diperlukan perusahaan guna menghasilkan informasi 

yang cepat, tepat guna terpercaya dan tepat waktu dalam hal pengambilan 

keputusan oleh Direktur Utama berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

penulis, pelaksanaan audit internal transfer valas PT. Bank Jabar Cabang Utama 

telah dilakukan dengan memadai. Hal ini didukung oleh faktor-faktor berikut ini : 

1. Kedudukan auditor internal sebagai fungsi yang melakukan audit terhadap 

transfer valas dinyatakan secara jelas dalam struktur organisasi, dan berada 

langsung di bawah Pimpinan Cabang terpisah dari pemimpin bagian 

pemasaran dalam negeri, pemimpin bagian pemasaran luar negeri, 

pemimpin bagian pelayanan, pemimpin bagian operasional. Wewenang 

dan tanggung jawab auditor internal dinyatakan secara tertulis untuk 

mempertegas peran auditor dinyatakan secara tertulis untuk mempertegas 

peran auditor dalam aktivitas perusahaan. 

2. Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai 

untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. PT. Bank Jabar dalam 

usaha meningkatkan kualitas audit internalnya berupaya mengirimkan staf 

audit internalnya dalam seminar-seminar dan pendidikan profesi audit 

internal. 

3. Auditor internal melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang 

berhubungan dengan transfer valas. Auditor internal melakukan 

pemeriksaan terhadap prosedur-prosedur transfer valas yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, juga melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti 

transaksi transfer valas. 

4. Auditor internal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penilaian 

efektivitas pengendalian internal transfer valas yang diterapkan PT. Bank 

Jabar. 

5. Adanya laporan transfer valas yang diserahkan oleh auditor internal 

kepada pemimpin cabang yang akan digunakan untuk pengambilan 



keputusan, pada PT. Bank Jabar audit internal terhadap transfer valas 

sasaran auditnya adalah proses konversi dan otorisasi. 

6. Evaluasi terhadap pengendalian internal transfer valas dilakukan secara 

periodik. 

7. Penyimpangan terhadap transfer valas akan dilaporkan dalam laporan 

audit internal transfer valas, dan segera ditindaklanjuti secara konsisten 

dan yang akan menjadi rekomendasi atas saran dari auditor internal. 

Audit internal yang ada pada PT. Bank Jabar berfungsi dengan baik 

sehingga dapat menunjang efektivitas pengendalian internal atas transfer 

valas.    

 

4.2.2 Pelaksanaan Pengendalian Internal Jasa Transfer Valas PT.Bank 

Jabar 

Pelaksanaan pengendalian internal transfer valas PT. Bank Jabar Cabang 

Utama sudah efektif, hal ini didukung oleh dengan adanya penerapan prinsip-

prinsip pelaksanaan pengendalian internal transfer valas : 

a. Pemisahan tugas yang memadai 

PT. Bank Jabar memahami bahwa pemisahan tugas sangatlah penting 

untuk memisahkan tugas dan memberikan kejelasan wewenang agar 

tidak terjadi penyelewengan tugas dan wewenang. Pada PT. Bank 

Jabar terlihat adanya pemisahan fungsi setiap bagian yang terlibat 

dalam kegiatan transfer valas, antara : penerimaan permohonan 

pengiriman valas oleh bagian teller, pengecekan nilai tukar dan 

pencatatan oleh bagian asisten pemasaran dana dan jasa luar negeri, 

proses otorisasi surat permohonan pengiriman ke kantor pusat oleh 

pemimpin seksi pelayanan dan jasa luar negeri. 

b. Prosedur otorisasi yang jelas 

Setiap kegiatan transfer valas yang dilaksanakan di PT. Bank Jabar 

diotorisasi terlebih dahulu oleh setiap bagian yang mempunyai 

wewenang. 

c. Dokumen dan catatan yang memadai 



PT. Bank Jabar memiliki dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang 

cukup memadai sesuai dengan kebutuhan. 

d. Pengendalian fisik atas harta dan catatan 

Kekayaan perusahaan harus dalam keadaan aman, untuk 

mengamankan catatan dan dokumen serta uang nasabah PT. Bank 

Jabar menggunakan lemari besi yang tidak semua staf dapat 

mengakses kekayaan tersebut.  

e. Pemeriksaan yang independen terhadap pelaksanaan kerja 

Untuk menjamin bahwa setiap staf perusahaan melaksanakan prosedur 

yang telah ditetapkan PT. Bank Jabar melaksanakan pengecekan atas 

pelaksanaan tugas para karyawan. 

Efektivitas dari pengendalian internal transfer valas di PT. Bank Jabar 

dapat terlibat dari tercapainya tujuan pengendalian internal transfer valas, yaitu : 

1. Keandalan laporan transfer valas 

Dalam pencatatan setiap transaksi transfer valas didukung oleh bukti-

bukti dan otorisasi dari pihak yang berwenang, serta mengikuti 

prosedur-prosedur yang berlaku, untuk menghindari adanya 

kecurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan.   

2. Efektivitas dan Efisiensi operasi transfer valas 

Pengamanan dalam identitas pengirim dan penerima, nomor 

pengiriman, kejelasan sumber dana akan mempermudah dalam 

pelaksanaan audit. 

3. Ketaatan terhadap peraturan transfer valas, prosedur, kebijakan, 

otorisasi dan hukum yang berhubungan dengan operasi transfer valas. 

PT. Bank Jabar selalu berusaha menaati setiap peraturan, prosedur, 

otorisasi, dan hukum yang berhubungan dengan operasi transfer valas, 

hal ini terlihat pada pelaksanaan transfer valas yang selalu mengacu 

pada ketentuan-ketentuan transfer valas yang berlaku. 

 Namun ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan audit 

internal pada PT. Bank Jabar yaitu : mudahnya terjadi kesalahan dalam proses 

konversi nilai tukar yang dilakukan oleh teller dikarenakan nilai kurs yang mudah 



sekali berubah-berubah. Ini menyebabkan teller harus selalu mengecek nilai tukar 

mana yang harus dipakai meskipun Bank Indonesia telah menetapkan nilai kurs 

pada saat itu. Sehingga perlu diadakan pengecekan nilai tukar yang memadai agar 

tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, sehingga pengendalian 

internal yang telah dibentuk dapat menjadi efektif. 

 

4.2.3 Peranan Audit Internal dalam Menilai Efektivitas Pengendalian 

Internal Transfer valas 

Pengendalian internal yang baik dibentuk untuk tujuan meningkatkan 

keandalan data akuntansi, meningkatkan cara kerja yang efisien dan mendorong 

ditaatinya kebijakan dan peraturan-peraturan transfer valas yang telah ditetapkan. 

Dengan adanya tujuan tersebut di atas PT. Bank Jabar telah membentuk 

suatu pengendalian internal transfer valas cukup memadai yang terlihat dari 

adanya unsur-unsur pengendalian internal. Namun karena kesalahan dapat 

dilakukan oleh kelalaian teller dalam melaksanakan proses konversi dapat 

mengakibatkan pengendalian internal yang telah dibentuk dapat menjadi 

kehilangan efektivitasnya. 

Audit internal transfer valas dibentuk untuk menentukan apakah prosedur-

prosedur  transfer valas yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik, 

serta catatan-catatan tentang transfer telah sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, agar dapat memungkinkan adanya pertanggung jawaban atas setiap 

transaksi yang terjadi. 

Dalam melaksanakan aktivitasnya auditor internal mengikuti kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh bagian-bagian yang berhubungan dengan kegiatan 

transfer valas. 

Pelaksanaan kegiatan audit terhadap prosedur transfer valas ini bertujuan 

untuk memberikan keyakian bahwa : 

1. Proses pengisian identitas pengiriman dan penerima telah sesuai 

dengan aslinya; 

2. Proses konversi nilai tukar telah sesuai dengan nilai tukar yang 

ditetapkan pada saat itu; 



3. Proses pencatatan transaksi yang didukung oleh proses otorisasi pihak 

yang berwenang; 

4. Proses pembebanan biaya transfer telah dibebankan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa aktivitas yang dilaksanakan 

oleh auditor internal telah mencakup fungsi utama auditor internal sebagai berikut  

1. Compliance 

Dalam menjalankan fungsi ini, auditor melaksanakan audit terhadap 

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan, mulai dari 

proses pengisian indentitas pengirim hingga pengiriman surat 

permohonan pengiriman ke kantor pusat. 

2. Verification : 

Dalam melaksanakan fungsi ini, auditor internal melakukan pengujian 

terhadap kewajaran dari data yang dihasilkan dengan catatan-catatan 

aslinya. 

3. Evaluation : 

Dalam melaksanakan fungsi ini, auditor internal melaksanakan 

penilaian terhadap-terhadap prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

perusahaan pada bagian-bagian yang berhubungan dengan transfer 

valas. 

Hasil audit ini kemudian digunakan untuk melakukan penilaian apakah 

pengendalian internal transfer valas telah efektif dalam mencapai tujuan 

perusahaan atau tidak.   

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Jabar Cabang Utama 

Bandung dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang dilaksanakan 

secara efektif karena adanya hal-hal berikut : 

1. Unsur-unsur yang terdapat pada lingkungan pengendalian, yaitu 

adanya standar organisasi yang memadai, adanya kebijakan dan 

prosedur terhadap pengendalian, adanya kebijakan dan prosedur 

terhadap kepegawaian; 



2. Sistem akuntansi yang ada pada PT. Bank Jabar telah memadai karena 

telah memenuhi tujuan pengendalian internal transfer valas. 

3. Prosedur pengendalian pada perusahaan ini telah memadai. Hal ini 

ditandai dengan adanya pemisahan fungsi di antara bagian yang 

melaksanakan penerimaan uang, pengecekan dan pencatatan, serta 

otorisasi surat permohonan ke kantor pusat.     

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis ini penulis menggunakan kuesioner yang 

dibagikan pada staf  PT. Bank Jabar Cabang Utama. Penulis membagikan 

kuesioner pada bagian kontrol intern cabang,  bagian pemasaran luar negeri, 

bagian seksi teller. 

Kuesioner yang diberikan merupakan daftar pertanyaan mengenai 

variabel-variabel yang sedang diteliti. Kuesioner yang diberikan menggunakan 

kuesioner tertutup, jawaban telah ditentukan oleh penulis, yaitu jawaban ”Ya”, 

jawaban ”Ragu-ragu”, jawaban ”Tidak”.  

 Berikut ini adalah hasil perhitungan dari jawaban kuesioner yang 

dibagikan penulis : Hasil perhitungan jawaban kuesioner variabel ” Berfungsinya 

Audit Internal dalam menilai efektivitas pengendalian Internal Jasa Transfer Valas 

”, menghasilkan jumlah jawaban ”YA” sebesar 422 jawaban, ”Ragu-ragu” sebesar 

56 jawaban, ”Tidak” sebesar 58 jawaban. Dari total 536 jawaban, terlihat jawaban 

”YA” mendominasi total jawaban keseluruhan. Ini berarti Audit internal berfungsi 

dalam menilai efekrivitas pengendalian internal jasa transfer valas.  

 Dengan demikian, hipotesis yang penulis kemukakan pada Bab I yaitu 

“Audit internal telah berfungsi dalam menilai efektivitas pengendalian intenal 

transfer valas” dapat diterima.   

 

 

 

  

 



BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

 
5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Jabar Tbk. 

Cabang Utama Bandung mengenai pelaksanaan audit internal transfer valas, 

pelaksanaan pengendalian internal transfer valas dan peranan audit internal dalam 

menunjang efektivitas pengendallian internal transfer valas, penulis menarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Audit internal di PT. Bank Jabar Tbk. Cabang Utama Bandung telah berfungsi 

dalam menilai efektivitas pengendalian internal jasa transfer valas. 

Kesimpulan ini didukung oleh faktor-faktor berikut : 

a. Adanya independensi dari fungsi audit internal transfer valas 

Audit internal dilakukan oleh staf auditor internal yang bertanggung 

jawab kepada Pimpinan Cabang. Dengan kedudukan yang dinyatakan 

secara jelas dan terpisah dengan bagian-bagian lain dalam struktur 

organisasi, bagian auditor internal dapat melakukan audit secara 

indenpenden dan objektif; 

b. Adanya kompetensi dari audit intenal transfer valas 

Staf auditor internal PT. Bank Jabar Tbk. Cabang Utama memiliki 

pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan fungsi 

audit internal diharuskan, memiliki pengetahuan yang memadai 

mengenai aktivitas perusahaan, juga pengetahuan mengetahui 

akuntansi; 

c. Adanya program audit internal transfer valas  

Program audit internal transfer valas PT. Bank Jabar Tbk. Cabang 

Utama berisi tentang seluruh prosedur transfer, dan dilaksanakan 

dengan memadai untuk mencapai hasil audit yang maksimal; 

d. Pelaksanaan program audit internal transfer valas   



Pelaksanaan audit internal transfer valas dilakukan berdasarkan 

program yang telah ditetapkan dan dapat berjalan dengan sistematis 

dan terfokus pada hal-hal penting; 

e. Adanya laporan audit internal transfer valas 

Auditor internal membuat laporan audit yang telah dilakukan. Dalam 

laporan auditnya, auditor melaporkan semua temuan-temuan dalam 

pelaksanaan audit sesuai dengan apa yang terjadi, dan memberikan 

saran-saran perbaikan yang diperlukan; 

f. Adanya tindak lanjut atas laporan audit internal transfer valas 

Auditor internal melakukan audit internal secara rutin atas semua 

aspek-aspek pengendalian internal yang ada dan juga adanya tidak 

lanjut terhadap laporan dan saran-saran yang diberikan auditor internal. 

2. Pengendalian internal transfer valas PT. Bank Jabar Tbk. Cabang Utama 

Bandung sangat efektif. Kesimpulan ini didukung oleh faktor-faktor berikut: 

a) Adanya komponen pengendalian internal transfer valas, yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian yang memadai, yaitu : 

1. Adanya integritas dan nilai-nilai etika 

Ada pernyataan tertulis mengenai peraturan yang mencakup 

waktu kerja, sikap dalam bekerja, sanksi terhadap karyawan 

yang melakukan pelanggaran, dan lain-lain.  

2. Adanya komitmen terhadap kompetensi  

Pihak Bank Jabar menempatkan karyawan berdasarkan 

keahlian dan pendidikan yang dimiliki karyawan, serta 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan baru. 

Kepada  para karyawan senior pun diberikan pelatihan-

pelatihan dan pengarahan untuk meningkatkan kualitas kerja 

mereka. 

3. Adanya falsafah manajemen dan gaya operasi manajemen yang 

menguraikan aktivitas perusahaan  



Manajemen PT. Bank Jabar menerapkan falsafah yang 

ditekankan adalah disiplin dan kejujuran bagi setiap karyawan, 

serta pelayanan yang memuaskan bagi para nasabah. 

4. Adanya struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas 

Struktur organisasi Bank Jabar menunjukkan dengan jelas 

garis-garis tugas dan tanggung jawab wewenang dan 

kedudukan dari setiap karyawan Bank Jabar, sehingga 

karyawan dapat mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung 

jawabnya serta mengetahui kepada siapa harus 

mempertangungjawabkan hasil kerja mereka. 

5. Berfungsinya dewan komisaris 

Pada Bank Jabar pertanggungjawaban manajemen yang 

dilakukan oleh badan pengawas, fungsi dewan komisaris pada 

Bank Jabar adalah orang-orang yang dipilih oleh pemerintah 

dalam mengelola perusahaan, Bank Jabar terdiri dari unsur 

pelanggan, unsur birokrat, dan unsur professional. 

6. Adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas 

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pada Bank Jabar 

ini dinyatakan secara tertulis di dalam struktur organisasi. 

Dengan adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ini 

akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan 

memperlancar kinerja perusahaan. 

2. Penetapan risiko 

Penetapan risiko diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan 

risiko yang timbul perusahaan dan sekaligus menerapkan 

mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menangani 

risiko tersebut. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur 

yang telah ditetapkan perusahaan yang bertujuan memastikan 



bahwa suatu tindakan yang diperlukan telah dilakukan, yaitu 

ditandai dengan adanya : 

1. Pemisahan tugas yang memadai; 

2. Prosedur otorisasi yang cukup atas transaksi dan aktivitas 

untuk fungsi transfer valas; 

3. Dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang memadai 

yang dapat dipertanggungjawabkan; 

4. Pengendalian fisik atas harta dan catatan; 

5. Pemeriksaan yang independent terhadap pelaksanaan kerja. 

4. Informasi dan komunikasi 

Informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

suatu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu dalam 

pengambilan keputusan manajemen, sedangkan komunikasi 

diperlukan untuk mendapatkan informasi yang handal dan dapat 

dipercaya. 

5. Pemantauan 

Pemantauan yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk menguji 

dan menetapkan kualitas penampilan pengendalian internal transfer 

valas, termasuk di dalamnya penetapan rancangan dan operasi 

pengendalian dalam dasar periode waktu dan pengambilan 

tindakan perbaikan apabila diperlukan. 

b) Adanya tujuan pengendalian internal transfer valas, sehingga kegiatan 

pengendalian internal dapat lebih terfokus. Tujuan pengendalian 

internal PT. Bank Jabar Tbk. Cabang Utama Bandung adalah Sebagai 

berikut : 

1. Keandalan pelaporan transfer valas : 

2. Mendorong efektivitas dan efisiensi operasi transfer valas; 

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan transfer valas. 

3. Peranan Audit internal dalam menilai efektivitas pengendalian internal 

transfer valas di Bank Jabar, yaitu dalam hal : 

 



1. Compliance 

Auditor internal akan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap 

ketaatan karyawan dalam melakukan aktivitas transfer valas, untuk 

memperoleh keyakinnan bahwa semua aktivitas transfer valas yang 

dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan 

oleh perusahaan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan 

pemerintah.  

2. Verification 

Auditor internal akan menilai dan melakukan pengecekan terhadap 

kelengkapan dan keandalan dokumen-dokumen dan catatan-catatan 

transfer valas agar dapat membuat laporan keuangan transfer valas yang 

akurat, dapat diandalkan dan tepat waktu. 

3. Evaluation  

Fungsi Audit Internal akan menilai kelayakan dan efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal transfer valas yang diterapkan dalam Bank Jabar, 

dan melakukan tindakan pengawasan untuk menghindari adanya 

penyimpangan-peyimpangan yang mungkin terjadi dalam aktivitas 

pengendalian internal transfer valas. 

4. Hipotesis yang dikemukakan penulis pada Bab I, yaitu : “Audit internal telah 

berfungsi dalam menilai efektivitas pegendalian internal transfer valas” dapat 

diterima. 

Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 

kelemahan berkaitan dengan audit internal transfer valas, yaitu : 

1. Tidak adanya kepastian ketetapan nilai kurs jual atau beli sehingga 

memungkinkan terjadi kesalahan dalam mengkonversi nilai jual atau beli. 

2. Masih kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan transfer valas, 

di terbukti pada asissten pemasaran dana dan jasa luar negeri yang 

melaksanakan proses pencatatan dan pembukuan setiap transfer valas. 

3. Masih kurangnya bank korespondensi sehingga bila terjadi tidak 

terdapatnya mata uang yang dikehendaki pengirim maka Bank Jabar harus 

mengkonversi mata uang tersebut ke US Dollar, ini menambah panjang 



proses transfer valas sehingga dapat memungkinkan mengurangi 

keuntungan nilai tukar dan dapat menambah terjadinya kesalahan. 

 

5.2 Saran 

Dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada dalam perusahaan, 

penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan peranan audit internal dan efektivitas pengendalian internal transfer 

valas, yaitu : 

1. PT. Bank Jabar sebaiknya menetapkan nilai tukar yang pasti untuk 

setiap transaksi setiap hari, meskipun telah ditetapkan sebelumnya 

tapi seksi teller masih harus berhubungan dengan pemimpin seksi 

dana dan jasa luar negeri ini berarti kurs yang telah ditetapkan masih 

dapat berubah, sebaiknya PT. Bank Jabar harus dapat menetapkan 

nilai tukar yang dapat memberikan keuntungan dan dapat bersaing 

dengan bank-bank lainnya. 

2. PT. Bank Jabar sebaiknya menambah jumlah staf untuk melakukan 

pembukuan transfer valas sehingga dapat mengurangi kesalahan 

assisten pelayanan dana dan jasa luar negeri meskipun sampai saat 

ini belum terjadi kesalahan. Dengan adanya tambahan staf maka 

akan terjadi proses pemisahan tugas yang lebih memadai. 

3. PT. Bank Jabar sebaiknya menambah bank-bank korespondensi agar 

dapat memudahkan proses transfer valas dan mempermudah proses 

pengendalian internal transfer valas.   
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