
 

 

Abstraksi 
 

Bank Indonesia adalah Bank Sentral yang memiliki tugas untuk menjaga 
kestabilan nilai rupiah. Dalam menjalankan tugasnnya, Bank Indonesia memerlukan 
dukungan atas manajemen intern yang baik. Pengendalian Intern yang baik agar Bank 
Indonesia dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga tujuan untuk 
mengendalikan kesetabilan nilai rupiah dapat tercapai.  

Dalam penelitian ini dikemukakan judul “Peranan Audit Internal Dalam 
Pencegahan Kecurangan” (Studi kasus pada Bank Indonesia Jakarta Pusat). Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Untuk 
keperluan penelitian ini, disebarkan kuesioner kepada 32 responden di Departemen 
Pengawasan Intern Bank Indonesia Jakarta Pusat. 

Dari hasil penelitian ternyata diketahui bahwa pelaksanaan Audit Internal di 
Bank Indonesia terutama dalam pencegahan kecurangan sudah memadai. Hal ini 
dapat dilihat di Tabel 4.16 mengenai total kuesioner dimana yang menjawab Sangat 
Setuju sebanyak 319 (20,77 %), yang menjawab Setuju sebanyak 849 (55,27%), yang 
menjawab Cukup Setuju sebanyak 276 (17,97%), yang menjawab Kurang Setuju 
sebanyak 67 (4,30%), yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 9 (0,59%), sedangkan 
yang Tidak Menjawab sebanyak 16 (1,04%). Dari penelitian ini didapatkan hasil 
bahwa Audit Internal yang dilakukan di Bank Indonesia cukup efektif dalam 
mencegah kecurangan (fraud) di Bank Indonesia. 

Peranan Audit Internal dalam pencegahan kecurangan secara statistik 
berdasarkan rank Spearman nilai ri yaitu sebesar 0.99. Dengan demikian dapat 
dikatakan peranan Audit Internal signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) 
di Bank Indonesia Jakarta Pusat. 

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Departemen Pengawasan 
Intern mempunyai peranan yang signifikan dalam mencegah kecurangan (fraud) di 
Bank Indonesia Jakarta Pusat. 
Namun demikian dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dihadapi, 
antara lain adalah: penyerahan dokumen yang tidak lengkap, perbedaan pendapat, 
kurangnya pemetaan resiko untuk Bank Cabang dan Bank perwakilan, dan lain 
lainnya. Sehingga diperlukan kerja yang lebih keras dan dukungan dari semua pihak, 
serta sikap kooperatif dari setiap satuan kerja agar pelaksanaan Pengendalian Intern 
dapat lebih efektif dan efisien. 

 
 


