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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keadaan ekonomi Indonesia yang belum stabil akibat krisis ekonomi yang

terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang melanda sebagian besar wilayah dunia

termasuk Indonesia dan negara-negara Asia Timur lainnya. Di Indonesia krisis

tersebut mengakibatkan fluktuasi yang luar biasa pada nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing. Karena kondisi ini, banyak perusahaan di Indonesia yang tidak

mampu lagi mempertahankan usahanya. Pada umumnya perusahaan didirikan

tentunya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang

diperoleh berasal dari pemanfaatan sumber daya yang ada di perusahan sehingga

keuntungan yang diharapkan akan diperoleh maksimal. Keberhasilan perusahaan

dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan suatu perusahaan. Oleh karena itu,

perusahaan selalu mengusahakan agar jumlah keuntungan yang diperoleh terus

meningkat dari tahun-ketahun merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu

perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan termasuk

kedalam kelangsungan hidup perusahaan. Dengan cara pandang yang demikian,

maka menuntut perusahaan untuk selalu melakukan inovasi terbaru untuk

menghadapi persaingan di dunia usaha. (Atang Hermawan;2010)

Dunia usaha yang semakin berkembang dengan pesatnya pada

perusahaaan baik yang bergerak di bidang jasa, perdagangan maupun manufaktur

yang selalu berhadapan dengan masalah pengelolaan perusahaan dan pengawasan
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harta bendanya. Agar perusahaan dapat berkembang dengan baik diperlukan

upaya penyelamatan dan penyempurnaan yang meliputi produktivitas, efisiensi

serta efektifitas pencapaian tujuan perusahaan. Seiring dengan berkembangnya

perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang akan dihadapi perusahaan semakin

kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan dan operasi

perusahaan, yang di mana semakin besar kemungkinan untuk terjadinya

penyimpangan-penyimpangan, pemborosan, serta kecurigaan. Masalah-masalah

internal yang muncul dalam organisasi sebagian merupakan tanda bahwa fungsi di

dalam lembaga tidak dilaksanakan secara taat dan konsisten, dampaknya tata

kelola perusahaan tidak dilaksanakan secara baik. Mengatasi hal ini, salah satu

fungsi yang harus dimanfaatkan secara konsisten adalah fungsi pengawasan yang

dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko manajemen, sistem pengendalian

dan penataan manajemen yang sehat untuk mendorong kesinambungan dan

kelangsungan hidup usaha. (Atang Hermawan;2010)

Dalam pelaksanaan pengendalian dapat dilakukan secara langsung oleh

anggota perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh suatu departemen audit

internal. Pihak manajemen dapat membentuk suatu departemen audit internal

yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap

pengendalian intern perusahaan. Struktur pengendalian intern dimaksudkan untuk

melindungi harta milik perusahaan, menilai kecermatan dan keandalan data

akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan

manajemen yang telah digariskan. Audit internal modern menyediakan jasa-jasa
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yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kontrol, kinerja, risiko dan tata kelola

(governance) perusahaan publik maupun privat.

Isu Corporate Governance (CG) di latar belakangi karena adanya agency

theory yang menyatakan bahwa permasalahan muncul ketika kepemimpinan

perusahaan terpisah dari pemiliknya sehingga menimbulkan konflik kepentingan

antara pemilik dengan pengelola. Konflik tersebut dapat diminimalkan dengan

mekanisme yang mampu mensejajarkan kepentingan pemegang saham dengan

kepentingan manajemen, mekanisme tersebut dikenal sebagai Good Corporate

Governance (GCG). (Thomas S. Kaihatu;2006)

Tata kelola perusahaan CG diperlukan suatu perusahaan untuk mekanisme

pengendalian dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud

meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk

meningkatkan shareholder value. Pengambilan keputusan dalam GCG, tidak

hanya diterapkan oleh satu pihak yang memiliki kedudukan tertinggi, tetapi

keputusan akan dibuat setelah mendapatkan masukan dari berbagai stakeholders

dan mempertimbangkan kepentingan dari stakeholder.

Diperlukannya CG dilandasi oleh banyaknya korupsi, kolusi, dan

nepotisme dalam perusahaan-perusahaan BUMN, swasta dan instansi pemerintah.

Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah hal yang sering terjadi dalam

pengelolaan BUMN, swasta dan instansi pemerintah, hal tersebut terjadi karena

tidak dihormatinya prinsip-prinsip GCG. Tidak dihormatinya prinsip-prinsip GCG

timbul akibat adanya praktik yang tidak terpuji yang dilakukan pribadi maupun

bersama-sama pihak lain di dalam perusahaan. Tingkat korupsi, kolusi, nepotisme
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dan bentuk penyimpangan-penyimpangan lainnya yang berhubungan dengan

benturan kepentingan pada BUMN, swasta dan instansi pemerintah yang saat ini

cukup tinggi diperlukannya penerapan GCG untuk meningkatkan kinerja

perusahaan yang baik.

Bank Indonesia mencatat kecurangan yang terjadi di Indonesia pada bulan

Mei 2012 terdapat 1009 kasus kecurangan yang dilaporkan dengan nilai kerugian

mencapai Rp. 2.370.000.000. Jenis kecurangan yang paling banyak terjadi adalah

pada pencurian identitas dan card not present (CNP) yaitu masing-masing

sebanyak 402 kasus dan 458 kasus dengan nilai kerugian masing-masing

mencapai Rp 1.140.000.000 dan Rp 545.000.000.

Berdasarkan data Mastercard, peringkat kecurangan di Indonesia berada

pada posisi kedua terendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Pasifik.

Sedangkan berdasarkan data Visa peringkat kecurangan di Indonesia berada pada

posisi ketiga terendah dibandingkan dengan negara asia lain di Asia Tenggara.

Sedangkan dalam dunia perbankan, fraud dapat di artikan sebagai tindakan

sengaja melanggar ketentuan internal meliputi (1) Kebijakan, (2) Sistem dan (3)

Prosedur yang berpotensi merugikan bank baik material maupun moril. Bank

Indonesia berupaya melakukan pencegahan fraud dengan mensyaratkan

perbankan melakukan penerapan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik

(GCG). Jenis-jenis fraud di antaranya fraud di bidang kredit, fraud di bidang

operasi, fraud di bidang tekhnologi dan informasi.
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Kompas.com pada 9 Maret 2011, melalui Badan Reserse Kriminal Mabes

Polri menghimpun sembilan kasus perbankan yang salah satunya mengenai kasus

PT. X yang di mana modusnya head teller PT. X menarik uang kas nasabah

berulang-ulang sebesar Rp. 1.900.000.000,00 dan USD 110.000. Dengan

fenomena yang timbul maka penulis ingin mengetahui seberapa besar tingkat

penyimpangan yang mungkin terjadi pada PT. Bank Danamon Indonesia (Persero)

Tbk. dan seberapa besar proses penerapan GCG pada PT. Bank Danamon

Indonesia (Persero) Tbk.

GCG merupakan sebuah perubahan, dan perubahan itu adanya kualitas

independensi serta menolak setiap unsur yang berhubungan dengan benturan

kepentingan. Untuk menerapkan GCG dalam suatu perusahaan, maka diperlukan

juga pengawasan secara efektif terhadap perusahaan untuk mewujudkan prinsip-

prinsip GCG. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG, diharapkan BUMN,

swasta dan instansi pemerintah dapat menjadi efisiensi dan bisa membantu

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui

suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.

Peran audit internal akan semakin dapat diandalkan dalam mengembangkan dan

menjaga efektifitas sistem pengendalian intern, pengelolaan resiko dan GCG guna

menopang terwujudnya suatu perusahaan yang baik. Suatu mekanisme dalam

pengendalian intern merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan

bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip
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GCG. Perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis dan era globalisasi menuntut

dikembangkannya suatu sistem dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis dan

industri. GCG atau yang lebih umum dikenal dengan tata kelola perusahaan yang

baik muncul sebagai satu pilihan yang bukan saja menjadi formalitas, namun

sistem nilai dan best pratices yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai

perusahaan.

Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai (value) perusahaan

dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin

dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri

sendiri, dan umumnya CG dapat meningkatkan kepercayaan investor. CG akhir-

akhir ini menjadi perhatian publik, terutama dalam sumbangannya yang jelas

terhadap kesehatan perusahaan dan masyarakat secara umum. CG merupakan

suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan.

BUMN, swasta dan instansi pemerintah yang terdaftar di bursa saham,

sebagai tulang punggung perekonomian nasional diharapkan menjadi teladan

dalam menerapkan CG yang efektif. Penerapan CG yang efektif pada BUMN,

swasta dan instansi pemerintah memberikan gambaran kondisi perekonomian,

serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa dimasa depan. Beberapa

bentuk implementasi GCG antara lain adalah sistem pengendalian intern (intern

control system), pengendalian risiko, dan etika bisnis yang dituangkan dalam

pedoman perilaku perusahaan. (Thomas S. Kaihatu;2006)
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Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30

januari 2006 mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, dalam rangka

meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai

etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank

wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip

GCG. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan

pada lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

kemandirian, dan kewajaran. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas

pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment

terhadap pelaksanaan GCG. PT. Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk.

merupakan salah satu Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak di bidang

perbankan wilayah kerjanya menyebar di seluruh Indonesia dan memiliki banyak

kepentingan terhadap perusahaan yang dikenal sebagai stakeholders perusahaan.

Hal ini membuat manajemen PT. Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk.

menyadari pentingnya pengendalian intern (Intern control) yang efektif guna

membantu perusahaan dalam peningkatan kinerja, mencegah kecurangan dan

penyajian laporan yang dapat diandalkan, serta mendorong keberhasilan

penerapan GCG.

Keberadaan fungsi SPI dalam PT. Bank Danamon Indonesia (Persero)

Tbk. menjamin efektifitas pengendalian intern dan merupakan mitra strategis

dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan serta mendorong proses

governance. Pada PT. Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk. diperlukan



8

keseimbangan dalam rangka pemenuhan kepentingan penerapan prinsip-prinsip

GCG. Satuan Pengawasan Internal sebagai departemen audit internal perusahaan

memiliki peranan penting dalam mewujudkan penerapan praktik GCG.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk

skripsi yang berjudul: “Peranan Audit Internal Dalam Penerapan Good

Corporate Governance pada PT. Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan audit internal di PT. Bank Danamon Indonesia

(Persero) Tbk?

2. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank

Danamon Indonesia (Persero) Tbk?

3. Seberapa besar peranan audit internal dalam penerapan Good

Corporate Governance pada PT. Bank Danamon Indonesia (Persero)

Tbk?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan

informasi sebagai bahan untuk menyusun skripsi, di mana skripsi ini merupakan
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salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Pendidikan

Sarjana jurusan Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan audit internal di PT. Bank Danamon

Indonesia (Persero) Tbk.

2. Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance pada PT.

Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk.

3. Untuk mengetahui seberapa besar peranan audit internal dalam

penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Danamon

Indonesia (Persero) Tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk

memperluas wawasan berfikir penulis mengenai bidang perbankan

khususnya yang berhubungan dengan peranan audit internal.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

pentingnya peranan audit internal untuk memberikan gambaran

kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan

kegagalan di masa depan.
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3. Bagi Pihak lain

Penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat berguna untuk

menambah dan memperluas pandangan ilmu pengetahuan pembaca,

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan

dan referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada PT. Bank Danamon

Indonesia (Persero) Tbk. yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 40 Kantor Cabang

Bandung. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2014 sampai dengan

bulan Desember 2014.


