
 
ABSTRAK 

PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM  
MENDETEKSI KECURANGAN 

Peran perbankan sangat menonjol dalam upaya mendeteksi dan 
pemberantasan korupsi. Perbankan dan penyedia jasa keuangan (PJK) lainnya 
merupakan garda depan dan ujung tombak yang berperan mendeteksi secara dini 
indikasi terjadinya penyelewengan yang mewabah dalam bentuk money 
laundering di dunia perbankan.  

Auditor Intern perlu melakukan pemeriksaan, penilaian dan mencari fakta 
atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk 
ditindak lanjuti. Salah satu temuan Auditor Internal diantaranya adalah penemuan 
kecurangan. Kecurangan terjadi antara lain disebabkan karena adanya tekanan, 
kesempatan untuk melakukan kecurangan, kelemahan sistem dan prosedur serta 
adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut. 

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif dan 
analisis kualitatif  dan kuantitatif. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah untuk mengetahui peranan Audit Internal dalam mendeteksi kecurangan, 
khususnya di PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan  Audit Internal  PT. Bank 
Jabar Banten Cabang Utama Bandung   dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai rata-rata total dari jawaban responden sebesar 4,05 seperti pada 
kriteria penilaian rata-rata dimana skor ini berada pada interval 3,40 

 

4,19 yang 
berkategori baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Mendeteksi 
kecurangan PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung   dapat dikatakan 
tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata total dari jawaban responden 
sebesar 3,98 seperti pada kriteria penilaian rata-rata dimana skor ini berada pada 
interval 3,40 

 

4,19 yang berkategori tinggi 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka diperoleh 

nilai rs sebesar 0,840. Karena nilai rs berada diantara 0,80 

 

1,000 maka hubungan 
Audit Internal  dalam mendeteksi kecurangan  dapat dikatakan sangat kuat. 
Besarnya peranan Audit Internal  dalam Mendeteksi kecurangan  Pada PT. Bank 
Jabar Banten Cabang Utama Bandung  sebesar 70,56% dan sisanya 29,44% 
dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis 

Dari perhitungan uji hipotesis, dapat dilihat bahwa t hitung = 8,19  lebih 
besar dari ttabel = 2,048 Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka terdapat 
peranan yang signifikan Audit Internal dalam mendeteksi kecurangan pada PT. 
Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung atau pengaruhnya searah.  

Kata Kunci: Audit Internal, mendeteksi kecurangan,   PT. Bank Jabar Banten 
Cabang Utama Bandung       


