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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah bank swasta nasional yang sangat cepat mulai tahun 

1980-an ternyata membawa perekonomian Indonesia ke suatu tahapan baru dalam 

perkembangannya. Sektor perbankan, yang sebelumnya tidak lebih hanya sebagai 

fasilitator kegiatan pemerintah dan beberapa perusahaan besar, telah berubah 

menjadi sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian (Triandaru dan Totok 

Budisantoso, 2006). Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai 

kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank (Kasmir, 2011).  

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2011). Menurut 

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Semakin besar dan berkembangnya suatu bank, maka akan semakin 

meningkat serta semakin kompleks pula kegiatan manajemennya. Kondisi ini 

membuat pihak bank harus mempunyai perencanaan, pengendalian serta 

pengawasan yang benar-benar baik. Manajemen juga dituntut untuk dapat menjaga 

keamanan harta bank serta mencegah terjadinya kesalahan yang mungkin terjadi 

(Sihwahjoeni, 2011). 
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Internal  audit  (Pemeriksaan  Intern)  adalah pemeriksaan  yang dilakukan 

oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan  keuangan  dan  catatan  

akuntansi  perusahaan,  maupun  ketaatan  terhadap kebijakan manajemen  yang 

telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor  biasanya    lebih  

rinci  dibandingkan  dengan  pemeriksaan  umum  yang dilakukan  oleh  Kantor 

Akuntan Publik. Internal  auditor  biasanya  tidak  memberikan  opini  terhadap 

kewajaran  laporan keuangan, karena pihak-pihak  di luar perusahaan menganggap 

bahwa  internal  auditor merupakan  orang  dalam  perusahaan yang tidak 

independen.  Laporan  internal  auditor  berisi  pemeriksaan  (audit  findings) 

mengenai  penyimpangan  dan  kecurangan  yang  ditemukan,  kelemahan 

pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (Agoes, 2004).  

Audit intern bertujuan untuk memberikan layanan kepada organisasi. 

Karena selain memiliki fungsi sebagai pemeriksa, audit intern juga sekaligus 

berfungsi sebagai mitra manajemen atau yang lebih sering dikenal auditee 

(Tampubolon, 2005). 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal dalam Standar 

Profesi Audit Internal (SPAI, 2004) mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan 

assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit 

internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan 

yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance. 
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Menurut Standars for Professional Practice of Internal Auditing (2002), 

sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima 

tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dilayani. Seiring dalam menjalankan 

tanggung jawabnya harus dipenuhi dengan menjaga standar perilaku yang tinggi.  

Kode etik IIA dimaksudkan untuk meningkatkan budaya etika dalam profesi 

audit internal secara menyeluruh. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit 

Internal dalam (SPAI:2004) Kode etik memuat standar perilaku sebagai pedoman 

bagi seluruh auditor internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip 

dasar dalam menjalankan praktik audit internal. Para auditor internal wajib 

menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan 

kehormatan. Dalam menerapkan kode etik ini, auditor internal harus 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran 

terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik ini dapat mengakibatkan 

dicabutnya keanggotaan auditor internal dari organisasi profesinya (Sawyer, 2006). 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam (SPAI:2004) 

Kepatuhan terhadap Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

(Standar) merupakan hal yang penting untuk memenuhi tanggung jawab auditor 

internal. Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (SPAI) yang diadopsi 

dengan menjaga standar profesi auditor internal akan menjadi pedoman bagi auditor 

yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional. 

Dalam perkembangannya, penekanan dan mekanisme audit internal telah 

bergeser. Dahulu audit internal berorientasi pada pemeriksaan kepatuhan para 

pelaksana (manajemen) terhadap ketentuan-ketentuan, sehingga peran audit 
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internal hanya sebagai watchdog dan terkesan mencari-cari kesalahan manajemen. 

Namun, begitu dunia usaha menyadari pentingnya pengelolaan risiko, muncullah 

kebutuhan akan audit internal yang berbasiskan risiko (Tampubolon, 2005).  

Risiko didefinisikan sebagai sebuah konsep untuk menunjukkan tingkat 

ketidakpastian yang berdampak secara material terhadap tujuan usaha sebuah 

organisasi. Apabila disederhanakan, risiko adalah berbagai peristiwa atau situasi 

yang dapat menghambat/menggagalkan sebuah organisasi mencapai tujuan-

tujuannya (Tampubolon, 2005).  

Menurut Alijoyo (2006) memberi pengertian risiko sebagai berikut: 

a. “Hasil” risiko adalah sebuah hasil atau keluaran yang tidak dapat 

diprediksikan dengan pasti, yang tidak disukai karena akan menjadi kontra 

produktif. 

b. “Proses” risiko adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian 

tujuan, sehingga terjadinya konsekuensi yang tidak diinginkan. 

Manajemen yang buruk akan menimbulkan risiko yang menyebabkan 

kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta dikelola dengan baik. Untuk itu, bank 

harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya (Idroes dan Sigiarto, 2006). Risiko yang 

ditimbulkan tersebut dapat memberikan efek negatif terhadap perekonomian dan 

pertumbuhan perbankan (Ali, 2006). 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko pada Bank Umum yang kemudian mengalami perubahan 

menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 mengatakan: 
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Manajemen Risiko merupakan serangkaian proses dan metodologi yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang 

timbul dari kegiatan usahan bank. Fokus dari Manajemen Risiko adalah 

mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya. 

Salah satu risiko yang timbul adalah risiko sistematik dimana risiko 

kegagalan sebuah Bank tidak hanya berdampak langsung terhadap karyawan, 

nasabah dan pemegang saham, tetapi juga menghancurkan perekonomian. Hal ini 

lebih dikenal dengan sebutan Bank Rush, yaitu penarikan dana besar-besaran dari 

Bank. Hal itu terjadi ketika Bank tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya atau 

dengan kata lain Bank tidak memiliki dana kas yang cukup untuk membayar 

kembali nasabah yang ingin menarik dananya. Hal itu merupakan masalah 

insolvabilitas atau ketidakmampuan Bank dalam membayar klaim, apapun jenisnya 

yang telah jatuh tempo (Karmudiandri, 2014) 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 menetapkan delapan 

jenis risiko yang wajib dikelola sesuai dengan ukuran dan kompleksitas kondisi 

tiap-tiap bank, yaitu: Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, 

risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Bagi bank-bank 

dengan volume dan kompleksitas yang tinggi diwajibkan untuk mengelola semua 

jenis risiko tersebut. Sedangkan bagi bank-bank dengan ukuran dan kompleksitas 

yang rendah hanya diwajibkan mengelola sekurang-kurangnya empat risiko saja, 

yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Menurut 

(Heryana dan Dede Andri, 2012) risiko kredit merupakan risiko terbesar dalam 

bidang perbankan. 
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Salah satu sumber dana yang dimiliki bank berasal dari penghimpunan dana 

pihak ketiga, jika risiko kredit yang dihadapi bank tinggi maka dikhawatirkan 

ketika dana pihak ketiga tersebut akan ditarik nasabah, bank mengalami kesulitan 

likuiditas karena pengembalian kreditnya bermasalah (Heryana dan Dede Andri, 

2012). Dampak selanjutnya dari meningkatnya risiko kredit adalah terhadap modal 

bank, setiap kali menyalurkan kredit maka kecukupan modal akan turun (Ali, 

2006:12), jika kredit yang disalurkan bermasalah tentu saja konsekuensi logisnya 

kecukupan modal yang tadi berkurang tidak dapat dikembalikan seperti semula dan 

pada gilirannya nanti tingkat kesehatan bank pun akan menurun. Jika dibiarkan 

tujuan bank untuk memaksimalisasi nilai perusahaan dan kekayaan pemegang 

saham berpotensi tidak tercapai (Heryana dan Dede Andri, 2012). 

Seperti sumber berikut ini memaparkan mengenai Bank JabarBanten: 

Penyaluran kredit komersial di Bank Jabar Banten (BJB) dibayangi kredit macet 

yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan keuangannya, NPL kredit 

komersial Bank Jabar Banten (BJB) meningkat dari 7,2% di Juni 2013 menjadi 

10,3% di Juni 2014. Menurut Agus Mulyana, Sekretaris Perusahaan Bank Jabar 

Banten (BJB) mengakui tingkat NPL kredit komersial mengalami peningkatan. 

Untuk itu, saat ini pihak Bank Jabar Banten (BJB) sedang memproses 

penyelesaian kredit bermasalah itu melalui penjualan agunan (nilai agunan 

mengcover sisa kredit). "NPL yang meningkat lebih disebabkan karena adanya 

penurunan kualitas dari beberapa debitur”. Untuk menekan kenaikan tersebut 

Bank Jabar Banten (BJB) kedepan akan fokus pada konsolidasi dengan tingkat 

pertumbuhan yang terbatas. Bank Jabar Banten (BJB) menargetkan di akhir tahun 
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2014, NPL bisa turun menjadi 7%. Strateginya dengan melakukan selective 

selling dan penyelamatan maupun penyelesaian kredit melalui restrukturisasi 

ataupun penjualan agunan dari debitur-debitur yang mengalami kredit macet. 

Seperti diketahui, kredit komersial yang disalurkan BJB meningkat dari Rp 6,47 

triliun di bulan Juni 2013 menjadi Rp 6,82 triliun di bulan Juni 2014. Dimana 

pertumbuhan kredit komersial bersumber dari kredit konstruksi yang sumber 

pengembaliannya berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Himawan, 2014). 

Ditambah beberapa publikasi negatif yang diberitakan media massa yang 

tentunya berpotensi meningkatkan risiko reputasi: Penetapan Akhmad Faqih 

mantan Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 

(BJB) yang ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi 

pemberian kredit dari Bank BJB ke PT Cipta Inti Permindo (CIP) dengan dugaan 

penyelewengan kredit modal yang merugikan negara Rp 55 miliar (Muslimah, 

2013). Selanjutnya Kejaksaan Tinggi Jabar menahan tersangka kasus dugaan 

kredit fiktif Bank BJB Kantor Cabang Pelabuhan Ratu, kasus ini bermula ketika 

Koperasi Putra Daerah (KPD) mengajukan permohonan Kredit Tanpa Agunan 

(KTA) kepada Bank BJB untuk disalurkan ke anggota KPD, yang merupakan 

karyawan PT Haekal Adell Utama (HAU), sebesar Rp 20 miliar. Namun BJB 

memberikan kredit 17 miliar dengan jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun. Namun 

belakangan diketahui, para karyawan tidak menerima penyaluran kredit tersebut. 

Kerugian Negara ditaksir sementara Rp 17 miliar (Mardiana, 2015). 
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Penerapan manajemen risiko membutuhkan profesi audit intern yang juga 

harus memiliki paradigma baru, karena manajemen risiko bukanlah sebuah alat 

yang secara otomatis akan membebaskan sebuah organisasi dari risiko. Manajemen 

risiko bukan sebuah bola kristal yang dapat mengidentifikasi semua risiko. Oleh 

karena itu manajemen risiko tidak dapat berfungsi dengan sendirinya, tanpa 

dukungan profesi lain seperti halnya audit intern (Tampubolon, 2005). 

Fungsi audit internal dalam manajemen risiko adalah mengevaluasi proses 

manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bahwa proses 

manajemen risiko berfungsi sebagaimana direncanakan dan akan memungkinkan 

sasaran dalam tujuan organisasi tercapai (Karmudiandri, 2014) 

Menurut COSO (Commite of Sponsoring Organizations of the Treadway) 

terdapat delapan komponen manajemen risiko meliputi: lingkungan internal, 

penentuan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, sikap atas risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. 

Penelitian mengenai auditor internal terhadap manajemen risiko telah 

banyak dilakukan mengingat pentingnya peran auditor internal dalam setiap proses 

manajemen risiko, yang pada akhirnya dapat memungkinkan sasaran dalam tujuan 

organisasi tercapai. Diantara penelitian terdahulu yang memberikan kesimpulan 

antara lain : Penelitian yang dilakukan Darindra, Muchamad tahun 2011 studi kasus 

pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang berjudul Pengaruh 

Auditor Internal Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Enterprise Risk 

Management menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan 

oleh para auditor internal pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 
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telah dijalankan secara memadai dan Efektivitas pengelolaan enterprise risk 

management pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sudah 

berjalan dengan efektif. Penelitian yang dilakukan Ridwan, Taufik Mochamad 

tahun 2013 studi kasus pada PT. Pupuk Kujang dengan judul Pengaruh Peran 

Auditor Internal Dalam Meningkatkan Enterprise Risk Management 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh auditor internal dalam meningkatkan 

efektivitas enterprise risk management pada PT. Pupuk Kujang. Penelitian yang 

dilakukan Pratama, Fajar Yogas tahun 2012 studi kasus PT. Paragon dengan judul 

Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Penerapan Manajemen Risiko 

menyimpulkan bahwa audit internal sangat berperan dalam menunjang efektivitas 

penerapan manajemen risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Heryana dan Dede 

Andri Tahun 2012 studi kasus pada Bank Jabar Banten yang berjudul Peranan Audit 

Internal Terhadap Efektivitas Manajemen Risiko menyimpulkan bahwa audit 

internal berperan secara positif terhadap efektivitas manajemen risiko. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank 

Jabar dan Banten. Alasan penulis memilih Bank Jabar dan Banten ini karena penulis 

ingin mengetahui apakah audit internal yang diterapkan perusahaan sudah memadai 

atau belum dalam upaya manajemen risiko. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul : “PENGARUH KODE ETIK PROFESI AUDITOR INTERNAL DAN 

STANDAR PROFESI AUDITOR INTERNAL TERHADAP MANAJEMEN 

RISIKO.”(Studi Kasus pada Bank JabarBanten Pusat di Bandung)” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

akan mengidentifikasikan masalah dan sekaligus membatasi permasalahan yang 

akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana kode etik profesi auditor internal, standar profesi auditor 

internal, manajemen risiko pada Bank Jabar Banten 

2. Seberapa besar pengaruh kode etik profesi auditor internal, standar profesi 

auditor secara parsial terhadap manajemen risiko pada Bank Jabar Banten. 

3. Seberapa besar pengaruh kode etik profesi auditor internal dan standar 

profesi auditor internal secara simultan terhadap manajemen risiko pada 

Bank Jabar Banten. 

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan 

yang lebih luas dalam bidang audit internal khususnya mengenai manajemen risiko 

dalam perbankan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kode etik profesi auditor internal, standar 

profesi auditor internal, manajemen risiko pada Bank Jabar Banten 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kode etik profesi auditor 

internal, standar profesi auditor secara parsial terhadap manajemen risiko 

pada Bank Jabar Banten. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kode etik profesi auditor 

internal dan standar profesi auditor internal secara simultan terhadap 

manajemen risiko pada Bank Jabar Banten. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Data dan informasi sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat : 

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menjelaskan gambaran tentang kode 

etik profesi auditor internal dan standar profesi auditor internal dalam 

mendukung manajemen risiko dalam praktek dunia usaha sehingga dapat 

menambah pengetahuan, juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh 

ujian Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Widyatama, Bandung. 

2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menetapkan kebijakan dalam mengelola manajemen risiko dimasa yang akan 

datang. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

referensi, serta dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dalam 

melakukan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan lebih 

lanjut dan lebih mendalam. 

4. Bagi pembaca dan pihak lain, hasil penelitian yang terbatas ini dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat dan pengetahuan mengenai 

pemeriksaan intern terhadap manajemen risiko. 

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada BJB pusat di Bandung yang 

beralamat di Menara bank Jabar dan Banten (BJB) JL.Naripan No. 12-14 Bandung 
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40111. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Januari tahun 2015 

sampai dengan selesai. 


