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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setelah reformasi, dunia usaha di Indonesia berkembang semakin pesat

yang menimbulkan berdirinya berbagai jenis perusahaan, diantaranya perusahaan

jasa yang bergerak dibidang perbankan. Perkembangan di dunia perbankan sejajar

dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan

yang mempunyai peran yang penting bagi perekonomian. Berdasarkan peran bank

yang penting, maka lembaga perbankan harus selalu aman dan stabil. Bank harus

mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan

perbankan yang berlaku (I Ketut Yadyana, 2008).

Berkembangnya industri perbankan menuntut para pelaksana kerja untuk

meningkatkan efesiensi dan  kinerja yang baik agar dapat memberikan pelayanan

terbaik bagi nasabahnya. Perusahaan harus memiliki kontrol berupa pengendalian

internal yang baik agar semua komponen dalam perusahaan berjalan dengan

seharusnya. Sebuah sistem pengendalian  intern yang efektif merupakan

komponen  kritis dari manajemen dan dasar bagi kegiatan operasi yang aman dan

sehat dalam sebuah perusahaan. Pengendalian  internal terdiri dari rencana

organisasi semua koordinat mengadopsi metode dan keandalan data akuntansi,

meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan

manajerial yang ditentukan (IAI, 2013).
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Semakin pesatnya perkembangan dalam dunia usaha mengakibatkan

jumlah aktivitas dan jumlah tenaga kerja yang harus diawasi semakin bertambah,

sehingga pimpinan perusahaan sudah tidak mungkin lagi mengawasi atau

memonitori secara langsung kegiatan yang terjadi diperusahaan dikarenakan

jenjang pengawasan (span of control) bertambah luas. Dengan semakin pesatnya

perkembangan, peluang untuk melakukan penyelewengan dari para pegawai

semakin terbuka sehingga mengakibatkan terjadinya inefesiensi, kebocoran, dan

ketidaktaatan terhadap yang ditetapkan perusahaan (Arens et al, 2008).

Pengendalian intern dilaksanakan untuk menciptakan efisiensi dan

efektivitas usaha dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan

perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern yang baik diharapkan dapat

mengawasi aktivitas perusahaan maupun menjaga dari kemungkinan kerugian,

pemborosan dan kecurangan. Pengendalian  internal diterapkan sejak mulai

adanya perusahaan, baik dalam skala kecil maupun besar. Setiap entitas atau

organisasi harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, karena

pengendalian internal memiliki peran kunci dalam pengelolaan perusahaan yang

mendukung efektivitas dan efisiensi operasi. Namun dalam  kenyataannya tidak

sedikit para pengawas internal pada suatu perusahaan memiliki kecenderungan

merangkap sebagai kepala bagian, dan  memiliki hubungan yang erat dengan

pimpinan perusahaan. (Sri Nova, 2009) .

Komponen komponen pengendalian intern yang dikutip oleh Committee

of Sponsoring Organizations (COSO) adalah sebagai berikut :
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“Internal control conclude five categories of control that management

design and impement to provide reasonable assurance that management’s

control objectives will be act. These are called component of internal control and

are: 1) The Control Environment; 2) Risk Assessment; 3) Control Activies; 4)

Information and Communication; 5) Monitoring.”.

Pengendalian intern merupakan suatu proses dari aktivitas operasional

organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen seperti

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Konsep dasar dari pengendalian

intern meliputi: (1) berbagai kegiatan (a process), (2) dipengaruhi oleh manusia

(is affected by people), (3) Diharapkan dapat mencapai tujuan (objectives)

(Arens, et. al., 2005). Dengan demikian pengendalian intern menjadi komponen

mutlak yang terdapat pada perusahaan Bank BJB sebagai perusahaan yang

bergerak dalam dunia perbankan di Indonesia dalam mengoptimalkan operasional

perusahaan membutuhkan pengendalian internal.

Bank BJB adalah salah satu bank terkemuka di kota Bandung yang sedang

bertransformasi menuju jajaran bank besar di Indonesia. Bank BJB senantiasa

melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerjanya  agar terus mengalami

pertumbuhan yang lebih pesat di semua usahanya.  Perbaikan dan peningkatan

kinerja secara keseluruhan penting dilakukan oleh Bank BJB dalam menghadapi

persaingan bisnis yang semakin ketat. Faktor yang sangat menentukan kinerja

Bank BJB secara keseluruhan adalah kinerja karyawannya. Karyawan yang

berkualitas bagi Bank BJB adalah aset utama perusahaan yang sangat berpengaruh

untuk menjaga keberlangsungan perusahaan sehingga memudahkan perusahaan
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dalam membangun pondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan bisnis yang

semakin ketat (bankbjb.co.id).

Penerapan sistem pengendalian internal di Bank BJB menyebutkan bahwa

penerapan sistem yang ada secara keseluruhan belum diterapkan dengan baik

dengan belum adanya pedoman etika dan integritas karyawan yang berdampak

kepada penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika yang dilakukan

karyawan masih belum optimal. Penerapan komitmen terhadap kompetensi yang

belum optimal dimana masih banyak karyawan yang tidak sesuai antara

kompetensi dengan jabatan yang diambil sehingga kinerja yang dilakukan sangat

jauh dari kompetensi yang dimiliki. Dari segi aktivitas pengendalian

penerapannya oleh bagian marketing juga belum sepenuhnya diterapkan dengan

baik, baik itu berkenaan dengan dokumen yang digunakan yang belum

sepenuhnya sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP) (Andi Ahmad

Putra, 2006).

Temuan kasus menyangkut pencairan deposito dan melarikan pembobolan

tabungan nasabah Bank Mandiri tanggal 1 Februari 2011 mengungkapkan

terdapat lima tersangka, salah satunya customer service bank mandiri. Modusnya

memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening

tersangka dengan nilai kerugian Rp 18 miliar. Sistem pengendalian intern pada

bank Mandiri belum dilaksanakan secara efektif. Lingkungan Pengendalian

(Control Environment) pada bank Mandiri, dimana sikap para manajemen dan

karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut

kurang karena dalam kasus ini, oknum yang terlibat adalah customer service bank
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Mandiri. Penilaian Resiko (Risk Assesment), bank Mandiri seharusnya dapat

memperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkan terjadinya

kasus ini karena suatu risiko yang telah di identifikasi dapat

di analisis dan evaluasi. Prosedur Pengendalian (Control Procedure) pada  bank

Mandiri belum mampu merekrut karyawan yang kompeten dan penuh tanggung

jawab. Terbukti dengan andilnya customer service bank Mandiri pada kasus ini.

Adanya informasi dan komunikasi yang baik antara manajemen dengan karyawan

akan memberikan hal positif, sehingga tidak terjadi informasi yang bias

(kompas.com, 2011).

Temuan kasus lainya menyangkut kasus kredit fiktif di BJB Banten

cabang Semarang berdasarkan ketetapan kejaksaan tinggi jawa tengah tanggal 17

Maret 2014 mengungkapkan terdapat 2 pegawai internal yang melakukan modus

pemohonan kredit untuk 33 perusahaan sebesar 24 Milyar namun, pencairan dana

kredit tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan keperluan usaha melainkan

digunakan untuk membayar utang para tersangka. Kasus kredit fiktif di BJB

Banten cabang Semarang menunjukan bahwa masih terdapat pengendalian

internal yang cukup lemah pada BJB Banten cabang Semarang indikasi nya

melanggar pada terdapatnya celah untuk melakukan tindakan fraud yang

dilakukan oleh karyawan internal pada perusahaan. Fraud tersebut, memberikan

gambaran bahwa tidak efektifnya sistem pengendalian Internal pada PT BJB

TBK. Sistem pengendalian internal yang baik pada perusahaan harus mencakup 5

komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko,
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aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (tribunnews,

2014 budi prasetyo).

Penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Yadyana (2008) tentang kualitas

jasa auditor internal menghubungkannya dengan efektivitas pengendalian intern,

menyatakan bahwa kualitas jasa auditor internal dalam proses pelaksanaan

pemeriksaan intern sangat ditentukan oleh kemampuan auditor internal dalam

menerapkan norma pemeriksaan intern dalam menjalankan tugasnya. Pekerjaan

auditor internal sangat erat kaitannya dengan pengendalian intern perusahaan

dalam pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian yang tidak diinginkan

perusahaan. Pencegahan kecurangan akan lebih mudah jika dibandingkan dengan

mengatasi kecurangan yang sudah terjadi, dengan adanya auditor internal maka

diharapkan dapat meminimalisir kecurangan. Jika pengendalian intern perusahaan

sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik dalam pengawasan auditor internal,

peluang adanya kecurangan yang tidak terdeteksi akan berkurang. Hal ini kualitas

auditor akan diuji melalui indenpendensi, keahklian profesional, lingkup kerja

pemeriksaan, dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dalam membantu

manajemen di perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian Putra, Sujana dan Darmawan, 2014

menyatakan bahwa kualitas jasa auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas

pengendalian intern. Semakin berpengalaman atau berkompeten seorang internal

auditor maka semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam

tugas-tugas yang semakin kompleks, termasuk dalam melakukan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap penerapan struktur pengendalian intern sehingga dapat
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digambarkan bahwa kualitas audit internal memiliki pengaruh terhadap efektivitas

pengendalian internal dan menjadi topik menarik untuk diteliti dengan judul “

Pengaruh Independensi, Keahklian Profesional, Lingkup Kerja

Pemeriksaan, Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan Terhadap Efektivitas

Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank Jabar Banten Kota Bandung) “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,

maka penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana independensi, keahklian professional, lingkup kerja

pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan pada Bank Jabar Banten

Kota Bandung.

2. Seberapa besar pengaruh secara parsial independensi, keahklian

professional, lingkup kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan

pemeriksaan terhadap efektivitas pengendalian intern pada Bank Jabar

Banten  Kota Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh secara simultan independensi, keahklian

professional, lingkup kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan

pemeriksaan terhadap efektivitas pengendalian intern pada Bank Jabar

Banten  Kota Bandung.
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1.3 Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk memahami fungsi kualitas audit internal

dalam pencapaian pengendalian intern dan tujuan dilaksanakan penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Mengetahui, mengkaji dan mendeskripsikan independensi, keahklian

professional, lingkup kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan

pemeriksaan pada Bank Jabar Banten Kota Bandung.

2. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh  independensi,

keahklian professional, lingkup kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan

pemeriksaan terhadap efektivitas pengendalian intern pada Bank Jabar

Banten  Kota Bandung secara parsial.

3. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh

independensi, keahklian professional, lingkup kerja pemeriksaan,

pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan terhadap efektivitas pengendalian

intern pada Bank Jabar Banten  Kota Bandung secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil karya dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gambaran secara langsung bagaimana teori-teori

pemeriksaan internal atas kualitas audit intern diterapkan dalam praktek

dunia usaha sehingga dapat menambah pengetahuan dan cakrawala

pemikiran penulis
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2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pentingnya

peranan auditor internal terhadap efektivitas sistem pengendalian intern

perusahaan dalam menjalankan kegiatan organisasi dan membantu

perusahaan dalam mencapai tujuannya.

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi

dan bahan masukan bagi peneliti lain yang berniat untuk meneliti kembali

mengenai pengaruh kualitas jasa audit terhadap efektivitas sistem

pengendalian intern.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor PT. Bank Jabar Banten kota Bandung di

Menara Bank BJB Jl Naripan No 12-14 Bandung 40111. Periode penelitian

dimulai pada bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan Januari 2015.


