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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Konstruk dan Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Peranan 

 Pimpinan perusahaan  memerlukan alat bantu dalam melakukan suatu 

kegiatan yang mempunyai peranan dalam mengarahkan tindakan untuk mencapai 

tujuan yang ingin ditetapkan. 

 Pengertian peranan (role) menurut Sastradipoetra (2004) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam 

manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya. 

5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat. 

Definisi di atas dapat memberi petunjuk bahwa yang melakukan suatu 

peran adalah sesuatu yang nyata atau kongkrit, bukan sesuatu yang abstrak.Jadi 

peranan dalam penelitian ini dapat diartikan berfungsinya seseorang atau suatu 

bagian di perusahaan. Dalam hal ini, pengertian peranan sebagai fungsi setiap 

variable dalam hubungan sebab akibat akan menggambarkan peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern pemberian kredit. 
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Sehingga, terdapat hubungan sebab akibat dimana audit internal akan 

mempengaruhi efektivitas pengendalian intern pemberian kredit pada bank. 

2.1.2 Audit Internal 

 Audit internal memiliki peranan penting dalam perusahaan yang berfungsi 

untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dalam perusahaan serta mengawasi 

aktivitas dalam membantu manajemen melaksanakan tugasnya. Audit internal 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi, saran dan penilaian kepada 

manajemen. 

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal 

 Secara umum audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang 

independen atas efektivitas-efektivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. 

Auditor internal berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan 

dan keefektivan pengendalian internal. 

 Audit internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian 

intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari 

elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. 

 Berikut merupakan definisi mengenai audit internal menurut Tugiman 

(2006): 

“ Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam 

suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan.” 
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Sedangkan menurut Tunggal (2005) sebagai berikut: 

“Audit internal adalah pekerjaan penilaian yang bebas (independent) di 

dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna 

memenuhi kebutuhan pimpinan”. 

Adapun menurut Moeller, Robert and Herbert (2005) definisi audit 

internal adalah: 

“Audit internal is an independent appraisal function established within an 

organization to examine and evaluate its activities as a service to the 

organization”. 

Audit internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin 

pencapaian tujuan suatu organisasi.Kegiatan ini dirancang untuk memberikan 

suatu nilai tambah dalam rangka meningkatkan kualitas dari efektivitas 

operasional organisasi tersebut.Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian 

konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang 

dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis 

yang dilakukan atas berbagai efektivitas operasional secara independen dan 

objektif, dalam bentuk laporan hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang 

ditujukan untuk keperluan internal organisasi. 

Audit internal ini dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan yang disebut sebagai auditor internal.Untuk 

menjamin kelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan secara 

independen dan objektif, auditor internal diberi wewenang yang jelas dalam 
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menjalankan tugasnya serta menepati kedudukan khusus dalam struktur organisasi 

dalam perusahaan. 

2.1.2.2 Pengendalian Internal 

Pengendalian internal menurut Arens, Elder and Beasley (2008) sebagai 

berikut: 

“Internal Control is broadly defined as a process, effected by an entity’s 

board directors, management and other personnel, designed to provide 

reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the 

following categories: 

1. Effectiveness and efficiency of operations; 

2. Reliability of financial reporting; and 

3. Compliance with applicable laws and regulation 

Pengertian Arens et al (2008) tersebut menjelaskan bahwa pengendalian 

intern adalah suatu proses yang dapat dipengaruhi oleh dewan komisaris, 

manajemen, pegawai satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat 

keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal: 

1. Keandalan laporan keuangan; 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan; dan 

3. Kesesuaian dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan 

pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal dapat menyediakan 

informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen 
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perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman 

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen. 

2.1.2.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Tujuan audit internal yaitu membantu seluruh tingkatan manajemen dalam 

memberikan jasa penilaian terhadap pengendalian dan kegiatan perusahaan, agar 

manajemen dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara efektif 

dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan 

informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. 

 Tujuan utama pengendalian intern menurut Tugiman (2006) adalah: 

 “Meyakinkan keandalan (reabilitas dan integritas) informasi; kesesuaian 

dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-

undangan; perlindungan terhadap harta organisasi; penggunaan sumber 

daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan”. 

 Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektifan system pengendalian 

intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem 

pengendalaian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan 

tanggung jawab yang diberikan.  

2.1.2.4 Fungsi Audit Internal 

 Pengertian fungsi audit internal menurut Sawyer, Lawrence, Dittenhofer and 

Scheiner (2005), yaitu: 

“The internal audit activity should evaluate and contribute to the 

improvement of risk management, control, and governance processes 

using a systematic and disciplined approach”. 
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Fungsi audit internal secara terperinci dan relatif lengkap menunjukkan 

bahwa efektivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap 

seluruh efektivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas 

catatan-catatan akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal 

melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut: 

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian 

internal dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang 

efektif dengan biaya yang minimum. 

2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen 

puncak dipatuhi. 

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan 

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. 

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian 

dalam perusahaan, 

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern 

dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi 

audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk 

mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern lainnya. Jadi 

fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas kesalahan 

mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga harus 

melakukan suatu penilaian dari berbagai fungsi operasional. 
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2.1.2.5 Ruang Lingkup Audit Internal 

 Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi ketepatan 

dan efektivitas struktur pengendalian intern organisasi dan kualitas atau mutu 

pelaksanaan kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

 Berikut ini ruang lingkup pekerjaan audit internal menurut Tunggal (2005): 

1. Meneliti dan menilai baik tidaknya penerapan pengendalain akuntansi, 

keuangan, dan cara-cara pengendalian yang efektif dengan biaya yang 

wajar. 

2. Meyakinkan sejauh mana kebijakan, rencana-rencana, prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan untuk ditaati. 

3. Memeriksa sejauh mana kekayaaan perusahaan dapat 

dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian 

atau kehilangan. 

4. Memeriksa sejauh mana manajemen data yang telah dikemabangkan di 

dalam perusahaan dapat diandalkan. 

5. Menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau 

kewajiban yang diserahkan. 

6. Mengajukan rekomendasi atau saran untuk meningktakan efisiensi. 

Dengan memperhatikan efektivitas-efektivitas audit internal tersebut dapat 

dikatakan audit internal mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang berhubungan 

dengan efektivitas kepatuhan, pengujian, dan penilaian. Efektivitas kepatuhan 

(compliance)  dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap prosedur, 

rencana, kebijakan, dan prinsip akuntansi yang telah diterapkan oleh manajemen 
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dan terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Efektivitas pengujian (verification) 

dilakukan untuk menguji keandalan data-data yang disajikan atau dihasilkan oleh 

tiap-tiap bagian perusahaan yang meliputi pengujian terhadap pengamanan harta 

perusahaan dari kemungkinan kerugian.Efektivitas penilaian (evaluating) sangat 

erat kaitannya dengan kelayakan dan efektivitas pengendalian intern perusahaan 

seperti penilaian terhadap efisiensi operasi dan prosedur pencatatan serta penilaian 

terhadap pelaksanaan otoritas dan tingkat kualifikasi hasil penugasan yang 

berkaitan satu sama lain. 

2.1.2.6 Independensi dan Objektivitas 

 Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004), fungsi audit 

internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

1. Independensi Organisasi 

Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 

meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 

memadai terhadap Pimpinan dan Pengawas Organisasi. 

2. Objektifitas Auditor Internal 

Auditor internal harus memiliki sikap mental yang obyektif, tidak 

memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan (conflict of interest). 
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2.1.2.7 Kemampuan Profesional 

Agar dapat mempertanggungjawabkan dengan benar, seorang professional 

harus memiliki tingkat kemampuan teknis yang tinggi. Sesuai dengan Standar IIA, 

kemampuan teknis meliputi: 

1. Departemen Audit Internal 

a. Penyusunan Staff: departemen audit internal harus memberikan 

keyakinan bahwa kemampuan teknis dan latar belakang pendidikan 

para auditor internal sesuai dengan yang dilaksanakan. 

b. Pengetahuan, keterampilan dan disiplin: departemen audit internal 

harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan 

disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab 

audit. 

c. Supervisi: departemen audit internal harus memberikan keyakinan 

bahwa audit internal telah disupervisi dengan benar. 

2. Auditor Internal 

a. Ketaatan pada standar perilaku: para auditor internal harus 

mentaati standar perilaku professional. 

b. Pengetahuan, keterampilan dan disiplin ilmu: para auditor internal 

harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan disiplin ilmu yang 

essensial untuk melaksanakan audit internal. 

c. Hubungan dan komunikasi antar karyawan: para auditor internal 

harus terampil dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan 

orang lain secara efektif. 
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d. Pendidikan yang berkelanjutan: para auditor internal harus menjaga 

kompetensi teknisnya untuk pendidikan yang berkelanjutan. 

e. Keahlian professional: para auditor internal harus menggunakan 

keahlian profesional dalam melaksanakan auditor internal. 

2.1.2.8 Pelaksanaan Pekerjaan Audit 

Menurut Nurfadillah (2009), apabila standar ruang lingkup kerja audit 

memberikan pedoman mengenai pekerjaan audit apa yang harus dilakukan, 

standar pelaksanaan pekerjaan audit memberikan pedoman tentang struktur audit 

secara keseluruhan yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut: 

1. Perencanaan audit. 

Auditor internal harus merencanakan setiap audit dengan benar, 

perencanaan ini harus didokumentasikan dan harus meliputi 

menetapkan tujuan audit, mendapatkan informasi tentang latar 

belakang, menentukan sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan audit, berkomunikasi dengan semua pihak yang tepat, 

mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatian audit. Menulis 

program audit, mengidentifikasi prosedur untuk mengkomunikasikan 

hasil, serta mendapatkan persetujuan atas rencana kerja audit. 

2. Pemeriksaan dan evaluasi informasi. 

Auditor internal harus mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang 

memadai untuk menunjang temuan audit agar bermanfaat bagi 

organisasi dalam mencapai sasarannya. Auditor harus 
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mendokumentasikan temuan-temuannya melalui kertas kerja audit, 

mencatat informs yang diperoleh serta setiap analisis yang dibuat. 

3. Mengkomunikasikan hasil. 

Pekerjaan auditor internal hanya akan membari sedikit manfaat bagi 

entitas apabila hasilnya tidak dikomunikasikan dengan benar kepada 

orang-orang yang tepat. Standar praktik professional audit internal 

mendorong audit internal untuk membahas kesimpulan audit serta 

rekomendasinya dengan tingkat manajemen yang sesuai sebelum 

menerbitkan laporan akhir. Laporan audit internal harus objektif dan 

jelas. Laporan itu tidak hanya menguraikan ruang lingkup audit dan 

tujuannya, tetapi juga harus disertai dengan hasil audit. Laporan ini 

harus disampaikan tepat waktu dan bersifat konstruktif berikut 

rekomendasinya untuk peningkatan atau perbaikannya. 

4. Tindak lanjut. 

Auditor internal harus menindaklanjuti masalah yang dikemukakan 

atau rekomendasi yang disampaikan dalam laporan.auditor internal 

harus menentukan apakah setiap tindakan perbaikan diperlukan, yang 

dinyatakan dalam laporan audit, telah dilakukan dan apakah 

manajemen menyadari risiko yang terkait dengan tidak 

dilaksanakannya tindak perbaikan tersebut. 
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2.1.2.9 Manajemen Bagian Audit Internal 

Menurut Tugiman (2006) agar dapat bekerja secara efektif, fungsi audit 

internal harus dikelola secara tepat.Standar yang berlaku pada Departemen Audit 

Internal menetapkan tanggung jawab Direktur Audit Internal. Direktur Audit 

Internal bertanggung jawab menentukan bahwa: 

1. Pelaksanaan pekerjaan audit telah mencapai tujuan umum dan 

tanggung jawab sebagaimana ditetapkan oleh manajemen dan Dewan 

Direksi. 

2. Sumber daya di Departemen Audit Internal telah dikelola secara 

efektif dan efisien. 

3. Pekerjaan audit yang dilakukan sesuai dengan Standart for The 

Professional Practice of Internal Auditing. 

Direktur audit internal harus mengelola dengan benar: 

a. Tujuan, wewenang dan tanggung jawab: Direktur Audit Internal 

harus memiliki ketetapan tentang tujuan, wewenang dan tanggung 

jawab Departemen Audit Internal. 

b. Perencanaan: Direktur Audit Internal harus menetapkan rencana 

untuk melaksanakan tanggung jawab Departemen Audit Internal. 

c. Kebijakan dan prosedur: Direktur Audit Internal harus membuat 

kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi para staf  

auditor. 
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d. Auditor eksternal: Direktur Audit Internal harus 

mengkoordinasikan upaya antara auditor internal dan auditor 

eksternal. 

e. Jaminan mutu: Direktur Auditor Internal harus menetapkan dan 

mengelola program jaminan mutu untuk mengevaluasi operasi 

Departemen Audit Internal. 

f. Manajemen personel: Direktur Auditor Internal harus menetapkan 

dan mengelola program untuk menyeleksi dan mengembangkan 

sumber daya manusia pada Bagian Audit Internal. 

2.1.3 Efektivitas 

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2005) adalah sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas 

menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan.Hal ini berarti penilaian efektivitas didasarkan pada sejauh 

mana tujuan suatu organisasi dapat dicapai. Jadi efektivitas merupakan gambaran 

tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam 

melakukan audit internal, auditor akan merumuskan hal-hal yang dapat 

meningkatkan efektivitas manajemen perusahaan untuk tindakan perbaikan di 

masa yang akan datang. 
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2.1.4 Kredit 

Peranan kredit dalam bank sangat besar dan penting karena sebagian besar 

bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi perkreditan. 

2.1.4.1 Pengertian Kredit 

 Menurut UU No 10 tahun 1998tentang pokok-pokok perbankan, yang 

dimaksud kredit adalah: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.” 

  

Dari pengertian kredit tersebut dapat dikatakan bahwa: 

1. Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan. 

2. Adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur. 

3. Adanya suatu syarat dari pihak debitur berkenaan dengan pinjaman dan 

bunga yang harus dibayar saat jatuh tempo. 

2.1.4.2 Unsur-unsur Kredit 

 Unsur- unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Kasmir 

(2006) yaitu: 

1. Kepercayaan 

Suatu keyakinan pemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan 

bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali 

dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, 

karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan 
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penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan 

dilakukan untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit yang 

disalurkan. 

2. Kesepakatan 

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima 

kredit.Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

msing.Kesepakatan penyalurasn kredit ditunagkan dalam akad kredit yang 

ditanngani oleh kedua belah pihak Bank dan Nasabah. 

3. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati.Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak 

memiliki jangka waktu. 

4. Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian 

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal 

mampu, dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak 

sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.Penyebab 

tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu 

pengembalian (jangka waktu).Semakin panjang jangka waktu suatu kredit 

maka semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula 
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sebaliknya.Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko yang 

disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. 

2.1.4.3 Tujuan dan Fungsi Kredit 

 Tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2004) adalah: 

1. Mencari keuntungan. Bertujuan memperoleh hasil dan pemberian kredit, 

dalam bentuk bunga yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini 

penting untuk kelangsungan hidup bank. 

2. Membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun 

modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang 

disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin baik karena dapat 

memberikan dan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. 

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit 

adalah: 

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah bank. 

b. Membuka kesempatan kerja, terutama kredit untuk pembangunan 

usaha baru atau perluasan usaha yang membutuhkan tenaga kerja baru. 

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, karena sebagian besar kredit 

yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang 

beredar di masyarakat. 

d. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam 
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negeri dengan dukungan fasilitas kredit akan dapat menghemat devisa 

Negara. 

e. Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit dibiayai 

untuk keperluan ekspor. 

Menurut Susanto (2007) kredit memiliki peran yang sangat penting dalam 

perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian 

perdagangan dan keuangan terdiri dari: 

1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang dalam 

arti: 

a. Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan 

uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk 

meningkatkan produksi atau usahanya. 

b. Para pemikir uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada 

lembaga-lembaga keuangan, yang kemudian oleh lembaga-lembag 

keuangan tersebut diusahakan dalam bentuk pemberian kredit. 

2. Kredit meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. Produsen 

dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga 

utility dari bahan tersebut meningkat atau dapat memindahkan barang 

dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih 

bermanfaat. 

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang 

disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan alata pembayaran 

baru seperti cek, bilyet giro dan wesel sehingga apabila pembayaran-
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pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro dan wesel maka akan 

dapat meningkatkan peredaran uang giral. Selain itu kredit perbankan 

yang ditarik tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal 

sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula. 

4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Bantuan kredit 

yang diterima pengusaha dari bank berfungsi untuk memperbesar 

volume usaha dan produktivitas dalam melakukan kegiatan ekonomi. 

5. Kredit sebagai alat stabilitasi ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang 

kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan 

pada sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh 

terhadap hajat hidup masyarakat. 

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. 

Kredit yang diperoleh pengusaha tentu akan digunakan sepenuhnya 

untuk peningkatan usaha yang menyebabkan peningkatan laba. 

Peningkatan akan berlangsung terus-menerus ketika laba dikembalikan 

ke struktur modal, yang mengakibatkan peningkatan pajak. Sedangkan 

kredit yang diberikan untuk peningkatan ekspor akan meningkatkan 

devisa Negara. 

7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai 

lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar 

negeri. Negara-negara yang kuat ekonominya banyak memberikan 

bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan 

tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat ringan. 
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2.1.4.4 Jenis-jenis Kredit 

 Menurut Siamat (2004), kredit dapat digolongkan berdasarkan: 

1. Jangka waktu (maturity) 

a. Kredit jangka pendek (short-term loan). Kredit jangka pendek yaitu 

kredit yang jangka waktu pengembaliaannya kurang dari satu tahun 

atau paling lama satu tahun 

b. Kredit jangka menengah (medium-term loan). Kredit jangka menengah 

yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya berkisar antara satu 

tahun sampai dengan tiga tahun. 

c. Kredit jangka panjang (long-term loan). Kredit jangka panjang yaitu 

kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya 

melebihi tiga tahun. 

2. Barang jaminan (collateral) 

Menurut Kasmir (2008) maksud dari segi jaminan adalah setiap pemberian 

suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat 

berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit berdasarkan 

jaminan, yaitu: 

a. Kredit dengan jaminan (secured loan). Kredit ini menggunakan 

jaminan dalam bentuk barang berwujud atau tidak berwujud. 

b. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan). Kredit ini diberikan dengan 

melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama 

berhubungan dengan kreditur (bank) bersangkutan. 
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3. Tujuan kredit 

a. Kredit komersial (commercial loan). Kredit komersial yaitu kredit 

yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang 

perdangangan. 

b. Kredit konsumtif (consumer loan). Kredit yang diberikan oleh bank 

untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. 

c. Kredit produktif. Kredit yang diberikan oleh bank dalam rengka 

membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat 

memperlancar produksi. 

4. Penggunaan kredit 

a. Kredit modal kerja. Kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah 

modal kerja debitur, yang meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, 

industri, kontraktor bangunan dan sebagainya. 

b. Kredit investasi. Kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan 

untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang 

modal. 

2.1.4.5 Prinsip-prinsip Kredit 

 Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin 

bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut 

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.Kriteria 

penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang 

benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P 

Menurut Kasmir (2008) penilaian kredit dengan metode analisis 5C, yaitu: 



26 
 

 

1. Character 

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat 

dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang 

yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti: cara hidup 

atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan status 

sosialnya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah 

membayar kreditnya. Menurut Dendawijaya (2005) informasi mengenai 

calon debitur dapat diperoleh dengan cara bekerjasama dengan kalangan 

perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi dari kalangan 

perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau koresponden antar bank 

yang dikenal dengan bank informasi, termasuk permohonan resmi kepada 

Bank Indonesia (BI) untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, 

baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki. 

2. Capacity 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta 

kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya 

dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 

3. Capital 

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan 

(neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari 

segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.Capital adalah 
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untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah 

terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang bersifat fisik 

maupun non fisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika suatu 

masalah jaminan yang dititipkan akan dapt dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition 

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai 

sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang 

dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai.Penilaian prospek bidang usaha 

yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga 

kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 

 Menurut Dendawijaya (2005) ada satu sisi lagi yang harus diketahui dalam 

pemberian kredit, yaitu constrains. Kendala merupakan faktor hambatan atau 

rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau 

wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan, 

misalnya pendirian suatu pabrik farmasi yang akan memproduksi obat antibiotika 

dan vitamin, tetapi merencanakan untuk mengolah ganja dan ecstasy, maka 

permohonan kredit ini sulit untuk dikabulkan. 
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 Penilaian kredit dengan metode analisis 7P menurut Kasmir (2008) sebagai 

berikut: 

1. Personality 

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari 

maupun masa lalunya.Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah 

laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2. Party 

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.Sehingga 

nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akses mendapatkan 

fasilitas yang berbeda dari bank. 

3. Purpose 

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit 

yang diinginkan nasabah.Misalnya untuk konsumtif atau produktif. 

4. Prospect 

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan dan 

mempunyai prospek atau sebaliknya. 

5. Payment 

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil 

atau dari sumber mana saja untuk pengembalian kredit. 

6. Profitability 

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari 

laba.Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama 
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atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperolehnya. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan 

mendapatkan perlindungan.Perlindungan dapat berupa jaminan barang 

atau orang atau jaminan asuransi. 

 Menurut Hasibuan (2005), ada satu asas lagi yang harus dianalisis sebelum 

memberikan kredit, yaitu asas 3R. 

1. Return adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon 

debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hal yang diperoleh cukup 

untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan 

usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan dan begitu pula 

sebaliknya. 

2. Repayment adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu 

pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan. 

3. Risk bearing ability  adalah memperhitungkan besarnya kemampuan 

perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko apakah risikonya besar 

atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh 

besarnya modal dan strukturnya, Janis bidang usaha dan manajemen 

perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka 

kredit tidak diberikan dan sebaliknya. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada 

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

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu kegiatan bank yang paling 

pokok adalah pemberian kredit. 

 Bidang perkreditan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting 

dalam sistem operasional perbankan mengingat kredit merupakan sumber 

pendapatan utama bagi bank.Pendapatan tersebut diperoleh dari keuntungan 

dalam bentuk bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank.Solvabilitas 

adalah kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek 

maupun jangka panjang).Sedangkan yang dimaksud likuiditas adalah kemampuan 

bank tersebut dalam menjamin hutang-hutang jangka pendeknya dan untuk 

memperoleh margin yang baik diperlukan pengelolaan perekreditan yang baik dan 

pengendalian internal yang efektif dan efisien. 

Untuk tercapainya tujuan tersebut bank memerlukan audit internal yang 

baik dan perkreditan  yang efektif sehingga kredit bank tidak bermasalah, seperti 

timbulnya kredit macet. Maka dalam hal ini bank harus berhati-hati dalam 

memberikan kredit kepada nasabahnya atau kepda pihak lain yang membutuhkan 

dana, dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip kredit menurut Kasmir (2008) 

yaitu 5C (character, capacity, capital, collateral, and condition of economy), 7P 
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(personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection) dan 3R 

(returns, repayment, risk bearing ability). 

 Menurut Munawir (2000), disamping analisis 5C di dalam pemberian kredit, 

bank akan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit untuk menilai 

kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank”. 

 Dalam pemberian kredit ada berbagai aspek yang menjadi pertimbangan 

bank dalam pemberian kredit kepada nasabah. Bank dalam hal ini sebagai 

pemberi kredit kepada debitur/nasabahnya akan menganalisis mengenai berbagai 

aspek dari pemohon kredit tersebut. Setelah melakukan analisis aspek-aspek 

tersebut, bank akan menyetujui atau menolak permohonan kredit. Jika bank 

menyetujui, maka calon debitur akan memperoleh offering letter  atau surat 

persetujuan prinsip bersyarat dari bank yang bersangkutan. Perjanjian dan 

pemufakatan kredit, biasanya dituangkan dalam surat perjanjian kredit yang 

dilakukan antara pemberi dan penerima kredit. Kredit yang diberikan harus dapat 

terjamin dan dapat diterima tepat pada waktunya dengan tingkat risiko yang kecil. 

Jika hal tersebut mampu dicapai maka efektivitas pemberian kredit dapat tercapai. 

“Efektivitas, sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai 

kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti 

bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya 

untuk mencapai tujuan” (Hodge, 1984) 

Demi tercapainya efektivitas dalam pemberian kredit diperlukan adanya 

suatu pengendalian intern yang memadai yang diterapkan dalam aktivitas 

perkreditan sebagai alat bantu manajemen dalam mengendalikan efektivitas 
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perusahaan. Pengertian pengendalian intern yang dikemukakan oleh COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) adalah 

merupakan sebuah proses yang dihasilkan oleh Dewan Direktur, Manajemen dan 

Personel lainnya, yang didesain untuk memberikan jaminan yang masuk akal 

yang memperhatikan tercapainya tujuan-tujuan dengan kategori sebagai berikut: 

1. Efektif dan efisiensinya operasi 

2. Tercapainya (reliability) Laporan Keuangan 

3. Tunduk pada hokum dan aturan yang berlaku. 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan suatu 

proses, yang dipengaruhi oleh aturan direksi, manajemen dan personel lainnya 

dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa tujuan usaha yang terdiri atas keandalan 

pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta kepatuhan pada hukum 

dan perundangan yang berlaku akan tercapai. 

Pengendalian intern walaupun dikatakan baik, namun tidak mungkin dapat 

menjamin bahwa kecurangan, penyelewengan dan kekeliruan tidak akan terjadi, 

karena suatu pengendalian internal mempunyai keterbatasan, antara lain: 

1. Kelemahan manusia dalam penerapan kebijakan dan prosedur 

2. Terjadinya persekongkolan 

3. Dilanggarnya kebijakan prosedur yang ada. 

Audit internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian 

intern dalam suatu organisasi, yang dibuat untuk memantau efektivitas dari 

elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Karena itu pengendalian 
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itern perlu diperiksa, dikaji dan dinilai oleh bagian audit internal. Audit internal 

berfungsi untuk membantu manajemen dalam memberikan analisis, penilaian, 

saran dan informasi mengenai kegiatan yang diperiksanya. 

Sehubungan dengan kasus kredit-kredit macet yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya, maka timbul permasalahan 

yang tidak diinginkan seperti kekurang mampuan masing-masing bank menilai 

mutu kredit yang telah mereka berikan. Maka untuk menghindari penyimpangan 

pemberian kredit dari yang semestinya, bank harus menyusun kebijakan kredit 

yang komprehensif dan jelas dengan memperhitungkan beberapa faktor dan 

kriteria yang menentukan mutu kebijakan tersebut. Salah satu cara yang dapat 

membantu perusahaan dalam menilai efektivitas dan efesiensi prosedur dalam 

pemberian kredit adalah dengan memiliki audit internal yang memadai. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut maka penulis membuat 

kesimpulan bahwa: “Audit internal yang dilakukan secara memadai akan 

berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit yang efektif.” 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

2.3 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sekaran (2009) hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang 

diperkirakan secara logika diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.Hubungan tersebut diperkirakan 

berdasarkan jaringan asosiasi yang diterapkan dalam kerangka teoritis yang 

dirumuskan untuk studi penelitian. Hipotesis merupakan jawaba yang bersifat 
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Audit Internal 
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sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul (Arikunto, 2008). 

 Berdasarkan kajian tersebut maka penulis mengajukan hipotesis dengan 

rumusan sebagai berikut: 

Ho : audit internal tidak berperan dalam menunjang Efektivitas 

Pemberian Kredit. 

Ha:  audit internal berperan dalam menunjang Efektivitas Pemberian 

Kredit. 

2.3.1 Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pemberian 

Kredit 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) peranan berasal dari kata 

peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki 

oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari 

tugas utama yang harus dilaksanakan. 

 Pengertian peranan (role) menurut Sastradipoetra (2004) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam  

manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya. 

5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat. 
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Sedangkan pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2005) adalah 

sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan”. 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

derajat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan 

terhadap nilai sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit 

tersebut. 

 Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa audit internal adalah 

fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi yang diperlukan untuk 

memeriksa, menilai dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk 

pengendalian internal kredit. Tujuan audit bagi suatu perusahaan tidak hanya 

sekedar untuk mengamati dan mengecek kegiatan secara fisik saja, tetapi juga 

pengecekan secara periodik terhadap catatan-catatan dan untuk menetapkan 

kebenaran catatan tersebut, mengevaluasi pengendalian internal dan mengecek 

adanya ketaatan pada prosedur yang telah ditetapkan. 

 Audit internal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu 

pengendalian di perusahaan. Audit internal membantu manajemen dalam 

menjalankan pengendalian di perusahaan, sehingga bila ada penyelewengan-

penyelewengan dapat di deteksi lebih dini. 

 Dapatlah dipahami bahwa audit internal mempunyai peranan penting di 

dalam mengefektifkan pengendalian internal atas kredit, karena melalui fungsi ini 
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kesepadanan serta keefektifan pengendalian internal selalu dikaji atau dinilai 

secara kontinyu dan tidak memihak, sehingga pengendalian internal atas kredit 

dapat dijaga agar tetap memadai dan berfungsi sebagaimana diharapkan. 

 Berikut merupakan kualifiksi-kualifikasi yang harus dimiliki oleh audit 

internal dalam menujang efektivitas pemberian kredit: 

1.Independensi 

The Institute of Internal Auditors (IIA) (2004) mengemukakan bahwa:  

 “The internal auditor activity should be independent and internal audit 

auditors should be objective in performing their work.” 

Dari definisi tersenut dapat diketahui bahwa seorang audit internal haruslah 

independen dan objektif dalam melaksanakan tugas mereka. 

Adapun menurut Arens, Elder and Beasley (2008): 

“Independence is fact exist when the auditors is actually able to maintain an 

unbiased attitude troughout the audit, where as independence in appearance 

is yhe result of others interpretations of this independence.” 

Independensi adalah suatu hal yang sangat penting untuk mencapai 

keefektivan audit internal. Independensi auditor internal adalah mapu 

membebaskan diri dari berbagai hal yang menimbulkan kesan bahwa audit 

internal tidak independen. 

Independensi bagi auditor internal sangat penting untuk efektivitas 

pemeriksaan. Untuk mencapai efektivitasnya auditor internal harus 

bertindak subjektif dan seefetif mungkin. Hal ini sangat bergantung pada 
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kedudukan audit internal dalam organisasi untuk mencapai audit yang 

efektif harus didukung sifat yang tidak memihak kepada perusahaan, 

2.Kompetensi 

Menurut Mulyadi (2005) Kompetensi dapat dibagi menjadi 2 fase yang 

terpisah: 

a. Pencapaian kompetensi profesional 

Memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh 

pendidikan dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola 

pengembangan yang normal untuk anggota. 

b. Pemeliharaan kompetensi professional 

Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar 

dan melakukan peningkatan professional secara berkesinambunagn 

selama kehidupan profesioanl anggota. 

Pemeliharaan kompetensi profesioanal memerlukan kesadaran untuk 

terus menerus mengikuti perkembangan profesi akuntansi. Terasuk 

diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan peraturan 

lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. Anggota 

harus menetapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan 

terdapat kendali mutu atas pelaksanaan jasa professional yang konsisten 

dengan standar nasional dan internasional. 

Kompetensi audit internal adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas dari audit internal. Audit internal haruslah 

memiliki pengetahuan, kecakapan dan berbagai disiplin ilmu yang 
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dibutuhkan untuk melaksanakan kebutuhan auditnya. Kriteria keahlian dan 

pelatihan teknis yang diperlukan oleh seorang auditor internal harus 

terpenuhi untuk mendapatkan kualitas audit yang diinginkan. Oleh karena 

itu, auditor internal haruslah ditempatkan pada suatu dan kondisi yang 

memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.  

3.Program Pemeriksaan 

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat 

audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan 

atau program audit yang dilakukan, program audit ini dapat digunakan 

sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit 

secara keseluruhan. 

Program menurut Mulyadi (2005) adalah daftar prosedur audit untuk seluruh 

audit unsur tertentu. 

Dalam program pemeriksaan audit, auditor menyebutkan proses audit yang 

harus diikuti dalam melakukan verifikasi dalam setiap unsur dalam kegiatan 

auditnya. 

4.Laporan Hasil Pemeriksaan 

Laporan audit internal merupakan laporan yang berupa penyampaian hasil 

seluruh kegiatan yang dilakukan audit internal, selain itu juga laporan ini 

merupakan realisasi dari tanggung jawab audit internal untuk 

menginformasikan hasil pengukuran efektivitas perusahaan terutama 

mengenai penilaian pelaksanaan pengendalian intern perusahaan. 
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Agar laporan audit dapat berfungsi efektif menurut Tugiman (2004) adalah 

sebagai berikut: 

a. Laporan yang ditanda tangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian 

terhadap pemeriksaan (audit examination) selesai dilakukan. Laporan 

sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara 

formal atau informal. 

b. Auditor internal haruslah terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dengan tingkat manajemen yang tepat, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir.  

c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, komstruktif dan tepat 

waktu 

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil 

pelaksanaan, pemeriksaan dan bila dipanadang perlu laporan harus pula 

berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 

e. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi 

berbagai pengembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap 

kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.  

5.Tindak Lanjut 

Apabila laporan telah dikeluarkan tidak berarti tugas audit internal sudah 

selesai. Karena masih diperlukannya suatu tindak lanjut yang berupa evalusi 

terhadap tindakan yang diambil. Sehubungan dengan saran-saran atau 

rekomendasi perbaikan yang ditentukan. 
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Definisi tindak lanjut audit internal menurut Tugiman (2004) yaitu suatu 

proses untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan ketepatan waktu dari 

berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai 

temuan pemeriksanaan yang dilaporkan.   

 Pemberian kredit dapat dikatakan efektif ketika jumlah kredit dapat kembali 

sesuai dengan jumlah bunga dan waktu yang ditetapkan oleh bank. Sistem 

pemberian kredit sesuai dengan prinsip dan prosedur pemberian kredit seperti: 

1. Permohonan kredit  

2. Penyidikan dan analisis kredit 

3. Keputusan atas permohonan kredit 

4. Penolakan permohonan kredit 

5. Persetujuan permohonan kredit 

6. Pencairan fasilitas kredit 

7. Pelunasan fasilitas kredit 

Menurut Kasmir (2008) prinsip-prinsip perkreditan 5C, yaitu: 

1. Character 

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat 

dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang 

yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti: cara hidup 

atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan status 

sosialnya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah 

membayar kreditnya. Menurut Dendawijaya (2005) informasi mengenai 

calon debitur dapat diperoleh dengan cara bekerjasama dengan kalangan 

perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi dari kalangan 

perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau koresponden antar bank 
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yang dikenal dengan bank informasi, termasuk permohonan resmi kepada 

Bank Indonesia (BI) untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, 

baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki. 

2. Capacity 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya 

mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan 

kredit yang disalurkan. 

3. Capital 

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca 

dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.Capital adalah untuk 

mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap 

usaha yang akan dibiayai oleh bank. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang bersifat fisik 

maupun non fisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika suatu 

masalah jaminan yang dititipkan akan dapt dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition 

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai 

sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang 

dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai.Penilaian prospek bidang usaha 
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yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga 

kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 

 

2.4 Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Tahun Judul Hasil Penelitian 

1. Ria Yuliani 2011 Peranan Pelaksanaan Audit 

Internal dalam Menunjang 

Efektivitas Pemberian 

Kredit Mikro (Survey pada 

PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Micro Business 

District Center Bandung). 

Pelaksanaan audit memadai karena pada 

laporan dan tindak lanjut hasil audit 

internal pelaksanaan audit internal 

Kredit Mikro telah sesuai dengan 

program audit, waktu penyelesaian audit 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. Hasil tindak lanjut terhadap 

pelaksanaan audit internal mendorong 

perbaikan laporan Kredit Mikro. 

2 

 

Teguh 

Haryono 

2012 Peranan Audit Internal 

dalam Efektivitas 

Pemberian Kredit (Studi 

pada Bank BNI Syariah 

Cabang Bandung) 

Kualifikasi Audit Internal yang 

dilaksanakan pada PT. Bank BNI 

Syariah telah memadai, serta pemberian 

kredit telah dilaksanakan dengan efektif. 

Audit internal berperan dalam 

menunjang efektivitas pemberian kredit 

yaitu sebesar 25,70% dan sisannya 

74,30% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

No. Nama Tahun Judul Hasil Penelitian 

3. R. Arief 

Sugilarsyah 

2011 Pengaruh Pengendalian 

Internal Terhadap 

Efektivitas Pemberian 

Kredit Usaha Mikro (Studi 

Kasus pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Unit Lodaya Cabang 

A.H. Nasution Bandung) 

Pelaksanaan pengendalian internal yang 

diterapkan pada PT. BRI Unit Lodaya 

telah memadai serta sistem pemberian 

kredit usaha mikro telah efektif. 

Pengendalian internal terhadap 

efektivitas pemberian kredit usaha mikro 

berdasarkan koefisien determinasi 

diperoleh nilai sebesar 70 % dan sisanya 

sebesar 30% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar pengendalian internal yang tidak 

diukur. 

4. Wina 

Febriani 

Gustiana 

2013 Peranan Audit Internal 

dalam Menunjang 

Efektivitas Kredit Investasi 

(Studi Kasus pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten, 

Tbk) 

Peranan audit internal mempunyai 

pengaruh yang signifikan dalam 

menunjang efektivitas kredit investasi. 

Peranan audit internal telah memadai 

dan pemberian kredit investasi telah 

efektif. Berdasarkan perhitungan 

koefisien dterminasi, diperoleh 

persentase besarnya peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas 

kredit investasi yaitu sebesar 50,55% 

dan sisanya 49,45% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar peranan audit internal, 

seperti kualitas sumber daya manusia, 

penggunaan teknologi informasi dengan 

baik, budaya organisasi, dan komitmen 

organisasi. 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

No Nama Tahun Judul Hasil Penelitian 

5. Akbar 

Rizki 

Ramadhan 

2013 Peranan Pengendalian 

Internal dalam Menunjang 

Efektivitas Pemberian 

Kredit Usaha Kecil dan 

Menengah (Studi Kasus 

pada Bank Pundi Cabang 

Bandung) 

Pengendalian internal yang diterapkan 

dan pemberian kredit telah efektif. 

Efektivitas sistem pemberian kredit telah 

tercapai dari pelaksanaan prinsip dan 

prosedur pemberian kredit yang sehat 

dan kelancaran pengembalian hutang 

pokok dan bunga, kesesuain kredit 

dengan peruntukkanya juga 

menunjukkan bahwa kredit memang 

layak untuk dikucurkan karena debitur 

menggunakan danan yang ada sesuai 

dengan perjanjian. 

 

 


