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                                                          BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Audit Internal 

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan akan tercapai, 

maka pengendalian secara terus-menerus memerlukan pengawasan dari 

manajemen. Dengan adanya hal ini maka dapat diketahui apakah pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Oleh karena itu, 

manajemen memerlukan bagian khusus untuk melakukan penilaian atas 

pengendalian internal, bagian ini disebut bagian audit internal, yang harus 

dilakukan oleh seseorang yang bebas dari pengaruh bagian-bagian yang 

diperikasanya. Audit Internal yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan sangat 

penting dan bermanfaat, sebab dalam melaksanakan tugas kemungkinan para 

karyawan tidak menaati prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dibutuhkan 

orang yang mengawasi dan menilai hasil kerja mereka. 

 

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

 Menurut Commite of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commisson  (COSO), yang didukung oleh AICPA, IIA, AAA, IMA, dan para 

eksekutif perusahaan, yang dikutip oleh Akmal (2007;24), mendefinisikan: 

”Audit internal adalah proses yang dilakukan oleh manusia (dewan direksi, 

manajemen, dan pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan 

yang masuk akal atau memadai untuk mencapai tujuan-tujuan 1). 

Keandalan informasi 2). Ketaatan pada peraturan yang berlaku 3). 

Efisiensi dan efektifitas operasi”. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijabarkan bahwa audit 

internal merupakan suatu proses yang menilai kualitas pekerjaan yang apakah 

hasil operasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menilai integritas, dan 

keandalan informasi, mengamankan aktiva, pemakaian sumber daya yang 
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ekonomis dan efisien serta menilai dari pencapaian tujuan dan sasaran operasi 

yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pengertian audit internal menurut Arens (2008:34) adalah 

sebagai berikut: 

“internal auditing is an independent, objective assurance, and conculting 

activities designed to add value and improve and organizations 

operations. It helps an organizations accomplish its objective by bringing 

a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 

effectiveness of risk management, control and givernance processes. 

 

Pengertian audit internal menurut Sukrisno (2004) adalah sebagai berikut: 

“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian 

perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi 

perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang 

telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan 

ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.” 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dilihat bahwa pada hakikatnya 

ketiga pengertian itu sama yaitu bahwa audit internal adalah suatu fungsi atau 

kegiatan penilaian yang bebas dalam suatu organisasi dan sebagai pelayanan jasa 

terhadap organisasi tersebut. 

 

2.1.2  Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit internal adalah menyediakan jasa analisis dan evaluasi juga 

memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen 

dan dewan komisaris serta pihak lain yang memiliki wewenang dan tanggung 

jawab. 

Fungsi audit internal yang terperinci dan relatif lengkap menunjukkan 

bahwa aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap 

seluruh aktivitas perusahaan. Menurut  Sukrisno (2004:222) fungsi audit adalah: 
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“Audit internal bertujuan umtuk membantu semua pimpinan perusahaan 

(manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan 

memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan 

yang diperiksanya.” 

 

Untuk melanjutkan tugasnya dengan baik, auditor internal harus berada di 

luar fungsi lini suatu organisasi, tetapi tidak terlepas dari hubungan bawahan 

dengan atasan seperti yang lainnya. Auditor internal wajib memberikan informasi 

yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan operasi perusahaan. 

 

2.1.3    Standar Profesional Audit Internal 

Seorang audit intern dapat mempengaruhi baik buruknya kinerja 

perusahaan tempat dimana ia bekerja. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh 

pengendalian intern yang efektif dan kualitas auditor intern. Auditor intern 

bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis, informasi, evaluasi dan 

rekomendasi kepada manajemen. Tanggung jawab auditor intern adalah 

memantau kinerja keuangan secara objektif dan profesional, seseorang harus 

memiliki kumpulan pengetahuan yang berlaku umum dalam audit intern yang 

dipandang penting sehingga ia dapat melaksanakan kegiatan dalam area yang 

cukup luas dengan hasil kerja yang memuasakan sesuai dengan kelima standar 

profesional yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditor Standards 

(IIAS). Kelima standar profesional audit intern tersebut adalah: Independence, 

Professional Proficiency, Scope of Work, Performance of Audit Work, dan 

Management of The Internal Auditing Department, yang artinya independen, 

keahlian profesional, lingkup kerja, kinerja kerja audit, dan manajemen 

departemen audit intern. 
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2.1.4  Independensi  

Seorang auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus independen 

dan tidak terpengaruh dari aktivitas-aktivitas yang sedang ditelitinya. 

Independensi memungkinkan auditor internal dapat melakukan pekerjaan secara 

bebas dan objektif, juga dapat membuat pertimbangan penting secara netral dan 

tidak menyimpang. Independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan 

objektivitas, sehingga memberikan kekuatan dan model bagi auditor internal 

untuk dapat menjalankan pekerjaannya secara efektif. 

Berdasarkan uraian di atas maka independensi auditor menyangkut dua 

aspek yaitu: 

1. Status Organisasi. 

Merupakan kedudukan formal di dalam organisasi secara keseluruhan. 

Kedudukan auditor internal di dalam perusahaan hendaknya memungkinkan 

dia untuk melaksanakan audit yang seluas-luasnya, sehingga dapat 

melaksanakan penilaian-penilaian yang tidak memihak dan memberikan 

pendapat atas temuan-temuan audit tanpa dipengaruhi oleh bagian-bagian lain 

yang dapat menghilangkan sikap independennya. Oleh karena itu internal 

audit hendaknya berada dan bertanggung jawab kepada pejabat yang memiliki 

posisi dan pengaruh yang cukup tinggi, sehingga pejabat tersebut dapat 

memberikan wewenang yang dimilikinya kepada auditor untuk melaksanakan 

audit yang seluas-luasnya. 

2. Objektivitas. 

Objektivitas adalah seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan 

tanggung jawab harus memperhatikan sikap independensi dan kejujuran dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Untuk mencapai objektivitas, auditor harus bebas 

dari tanggung jawab operasional. Hal ini disebabkan karena ia tidak mungkin 

bersikap objektif dalam menilai pencapaian suatu fungsi yang merupakan 

tanggung jawab dan wewenangnya jika ia harus menyusun, menerapkan, dan 

mengoperasikan kegiatan perusahaan. 
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2.1.5  Keahlian Profesional Auditor Internal (Kompetensi) 

Agar tujuan perusahaan dapat dicapai seperti yang telah direncanakan, 

auditor internal harus memiliki kompetensi yang baik. Konsersium Organisasi 

Profesi Audit Internal (2004:16) menyatakan bahwa penugasan harus 

dilaksanakan dengan, memperhatikan keahlian dan kecermatan professional. 

 

1. Keahlian 

Audit internal harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

perorangan. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki atau 

memperoleh pengetahuan, keterampilan untuk nmelaksanakan tanggung 

jawabnya. 

2. Kecermatan Profesional 

Audit internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya 

dilakukan oleh seorang auditor internal yang independent dan kompeten, 

dengan mempertimbangkan : 

a. Ruang lingkup penugasan 

b. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan 

c. Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan 

proses governance 

d. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan 

e. Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik 

analisis lainnya 

3. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL) 

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya 

melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. 

 

 

 

 

 



10 

 

2.1.6   Pelaksanaan Audit Internal 

a.    Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan 

agar dapat melaksanakan perannya secara efektif dan efisien. Audit internal akan 

memberikan penilaian, pandangan, ataupun saran-saran yang akan dapat 

membantu semua bagian dalam perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya 

dengan baik. 

Tujuan Audit internal adalah untuk membantu semua anggota manajemen 

dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan memberikan 

analisis, penilaian, saran dan rekomendasi yang objektif mengenai kegiatan yang 

diperiksanya. Tujuan audit internal menurut Institute of Internal Auditors (IIA) 

Board of Directors yang dikutip dari Arens, et. al. (2008) : 

“The Objective of internal auditing is to assist member of organizations in 

the effective discharge of the responsibilities. To this end internal auditing 

furnishes them with analysis, appraisals, recommendations, counsels, and 

information concerningthe activities reviewed. The audit objective 

includes promoting effective control at reasonable cost.” 

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa tujuan audit internal 

adalah pemberian pelayanan kepada organisasi untuk membantu semua anggota 

organisasi tersebut. Bantuan yangdiberikan sebagai tujuan akhir adalah agar 

semua anggota organisasi dapat melakukan tanggung jawab yang diberikan dan 

dibebankan kepadanya secara efektif. Audit internal membantu manajemen dalam 

mencari kemungkinan yang paling baik dalam hal penggunaan sumber modal 

secara efektif dan efisien, termasuk efektifitas dalam pengendalian biaya yang 

wajar. Semua bantuan audit dapat diberikan melalui analisi-analisis, penilaian, 

saran-saran, bimbingan dan informasi tentang aktivitas yang diperiksa. 
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Tentunya dalam membantu pencapaian tujuan yang diterapkan oleh suatu 

organisasi, audit internal mempunyai ruang lingkup dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab. Berdasarkan kutipan dari modul Nuryantoro (2008;54) : 

“lingkup kegiatan audit internal adalah member jaminan dan konsultasi 

atas empat(4) hal : 

1. Memberikan nilai tambah kegiatan 

2. Evaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaam risiko 

3. Pengendalian internal 

4. Tata kelola perusahaan (yang baik). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ruang lingkup audit internal adalah 

menilai dan mengevaluasi keefektifan serta kelengkapan sistem pengendalian 

internal yang ada dalam organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang 

diberikan. Ruang lingkup audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan 

komplek, meliputi seluruh tingkatan manajemen yang baik yang sifatnya 

administratif maupun operasional, hal tersebut sesuai dengan komirmen bahwa 

fungsi audit internal yaitu membantu manajemen dalam mengawasi jalannya roda 

organisasi. Namun demikian audit internal bukan bertindak sebagai mata-mata, 

tetapi merupakan mitra yang siap membantu dalam memecahkan setiap 

permasalahan yang dihadapi. 

 

b.         Pelaksanaan Program Kerja Audit Internal 

Dalam melaksanakan auditnya, seorang auditor memiliki langkah-langkah 

kerja. Langkah-langkah kerja auditor dalam melaksanakan audit internal 

dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2006:53-78)  sebagai berikut: 

Pengertian empat langkah kerja dalam pelaksanaan audit internal di atas 

adalah 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 
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melaksanakan audit, berkomunikasi dengan semua pihak yang tepat, 

mengidentifikasikan bidang-bidang yang menjadi perhatian audit. 

Menulis program audit, mengidentifikasi prosedur untuk 

mengkomunikasikan hasil, serta mendapatkan persetujuan atas rencana 

kerja audit 

Perencanaan pemeriksaan  mencakup: 

a. Penetapan tujuan audit dan ruang lingkup pekerjaan; 

b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan yang akan diaudit; 

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

audit; 

d. Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang dipandang perlu; 

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan 

yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam audit, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan 

diperiksa. 

2. Pemeriksaan dan evaluasi informasi. Pengujian dan pengevaluasian 

informasi, pemeriksa internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, 

mengintrepetasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk 

mendukung hasil pemeriksaan. Auditor internal harus mengumpulkan 

bukti-bukti kompeten yang memadai untuk menunjang temuan audit 

agar bermanfaat bagi organisasi dalam mencapai sasarannya. Auditor 

harus mendokumentasikan temuan-temuannya melalui kertas kerja 

audit, mencatat informasi yang diperoleh serta setiap analisis yang 

dibuat 

Hal ini meliputi : 

a. Mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang 

berhubungan dengan tujuan  dan ruang lingkup kerja audit 

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna 

untuk membuat dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi; 
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c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan 

contoh yang dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi. 

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran 

informasi diawasi. 

3. Hasil pemeriksa intern  harus dilaporkan.  

Pekerjaan auditor internal hanya akan memberi sedikit manfaat bagi 

entitas apabila hasilnya tidak dikomunikasikan dengan benar kepada 

orang-orang yang tepat. Standar praktik profesional 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 

ditulis dengan 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 hasil pemeriksaan, Auditor internal harus terus menerus  

meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan 

bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan 

tindakan yang tepat. 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 

 

c.    Laporan Audit Internal 

 Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya. Laporan 

haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit. 

Pimpinan auditor internal atau staf yang ditunjuk harus meriview dan menyetujui 

laporan audit akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan 

kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. 
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Laporan audit internal harus memberikan jasa-jasa yang bersifat protektif 

dan konstruktif dari pihak auditor kepada manajemen. Temuan-temuan atau 

pendapat dari bagian internal audit dapat membantu manajemen untuk 

menjalankan aktivitasnya dengan baik serta rekomendasinya dapat membuat 

manajemen waspada terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan. 

Laporan yang disampaikan kepada manajemen akan mencerminkan 

kualitas pekerjaan auditor internal. Bentuk laporan ini bersifat khusus karena 

ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi. 

Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal dalam bukunya 

Standar Profesi Audit Internal (2004:24-25) menyatakan bahwa  

”audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat       

waktu, yang meliputi : 

1. Kriteria Komunikasi 

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, 

rekomendasi dan rencana tindakannya. 

2. Kualitas Komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan harus 

akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. 

3. Pengungkapan Atas Ketidakpatuhan Terhadap Standar 

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi 

penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus 

mengungkapkan : 

a. Standar yang tidak dipatuhi 

b. Alasan ketidakpatuhan 

c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

4. Diseminasi Hasil-hasil Penugasan 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil 

penugasan kepada pihak yang berhak”. 

Penyusunan hasil audit merupakan tahap yang paling penting dari seluruh 

proses audit internal karena dalam laporan ini auditor internal menggolongkan 
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seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggungjawab auditor 

untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan. 

Laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit, 

laporan ditujukan kepada manajemen. Laporan dianggap baik jika memenuhi 

persyaratan yang dikemukakan oleh Gil Cuortemanche yang dialihbahasakan oleh 

Hiro Tugiman (2000:191) adalah sebagai berikut : 

”Pengawasan internal yang baru menekuni profesinya atau belum pernah 

mendapat pelatihan. Penulisan laporan pemeriksaan perlu menyadari 

bahwa suatu laporan pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi 

empat kriteria mendasar, yaitu : 

1. Objektivitas 

Suatu pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan 

dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedur atau hal-hal lain yang 

diperlukan dalam proses pemeriksaan. 

2. Kewibawaan 

Kewibawaaan adalah kata yang tampaknya jangkal untuk 

menggambarkan sifat yang harus terdapat dalam sebuah laporan 

pemeriksaan keuangan. Kewibawaan berawal dari adanya pernyataan 

tentang tujuan dan lingkup pemeriksaan yang jelas, relevan, dans esuai 

waktu. 

3. Keseimbangan 

Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang memberikan 

gambaran tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau secara wajar. 

Keseimbangan adalah keadilan. Keseimbangan adalh sudah seharusnya 

menjadi aturan utama yang mendasari pengawasan internal. 

4. Penulisan yang profesional 

Penulisan ditulis secara profesional memperhatikan  suatu stuktur, 

kejelasan, keringkasan, nada laporan, dan pengeditan. 
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d.   Tindak Lanjut Laporan Audit Internal  

Selanjutnya tahap yang cukup penting adalah tindak lanjut yaitu tindakan 

yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa sesuai rekomendasi yang 

dikemukakan internal auditing dalam laporan hasil audit dengan tujuan guna 

memperbaiki kekurangan yang tercantum di dalamnya. 

Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal dalam bukunya 

Standar Profesi Audit Internal (2004:25) menyatakan bahwa : 

”Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga 

sistem untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen” 

 

Pekerjaan audit internal hanya efektif apabila pihak manajemen 

memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan tersebut sebagai konsistensi manajemen 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan semula. 

 

2.1.7   Manajemen Departemen Audit Internal 

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 Standard 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. 
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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. 

d. Auditor eksternal: Direktur Audit Internal harus mengkoordinasikan upaya 

antara auditor internal dan auditor eksternal. 

e. Jaminan mutu: Direktur Audit Internal harus menetapkan dan mengelola 

program jaminan mutu untuk mengevaluasi operasi Departemen Audit 

Internal. 

f. Manajemen personal: Direktur Audit Internal harus menetapkan dan 

mengelola program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya 

manusia pada Bagian Audit Internal. 

 

2.2 Bank 

2.2.1 Pengertian Bank 

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 1 : 

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

tarfa hidup rakyat banyak.” 

 

Menurut Malayu (2005): 

“ Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang 

kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial asset) serta 

bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan 

saja.” 

 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007): 

“ Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar 
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lalu lintas pembayaran.”  

 

Dari beberapa definisi yang dijabarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan 

Malayu dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga yang 

aktivitasnya selalu berkaitan dalam bidang keuangan, oleh karenanya bank 

mempunyai pengaruh sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara 

pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Bank 

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya perbedaan 

jenisnya dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, kepemilikannya, dan 

sistem pengenaan bunga. 

 Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab III Pasal 5, jenis 

bank sebagai berikut: 

 “ (1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

 (2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada 

kegiatan tertentu.” 

 

 Sedangkan menurut Dahlan (2005), jenis-jenis bank: 

 “ Bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan: 

(1) Fungsi, yaitu: 

a. Bank Sentral 

b. Bank Umum 

c. Bank Perkreditan rakyat 

(2) Kepemilikan, yaitu: 

a. Bank Persero (Bank Pemerintah) 

b. Bank Umum Swasta Nasional 
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c. Bank Asing 

d. Bank Pemerintah Daerah 

e. Bank Campuran 

(3) Sistem Pengenaan Bunga, yaitu; 

a. Bank Konvensional 

b. Bank Syariah 

(4) Kegiatannya di Bidang Devisa, yaitu: 

a. Bank Devisa (Foreign Exchange bank) 

b. Bank Non Devisa (Non Foreign Exchange bank) 

(5) Jenis kantor, yaitu: 

a. Kantor Pusat (Head Office) 

b. Kantor Cabang (Branch Office) 

c. Kantor Cabang Pembantu (Subbranch Office) 

d. Bank Kas (Cash services Office) 

e. Kantor Perwakilan (Representative Office) 

f. Kantor Wilayah (Regional Office).” 

 

Menurut Kasmir (2004) perbedaan jenis bank yang lain adalah: 

“ Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka 

layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu 

(kecamatan).” 

Keberagaman jenis bank tersebut di atas merupakan jenis-jenis bank yang 

ada di Indonesia 

 

2.2.3 Aktivitas Bank 

 Kegiatan bank umum pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 6 

(enam) kegiatan utama, yaitu perkreditan, marketing, treasury, operations, 

pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan audit.  

 

1. Perkreditan 

 Kegiatan perkreditan merupakan rangkaian kegiatan utama bank umum. 
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Hal ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut: 

1) Perkreditan merupakan kegiatan/aktivitas yang terbesar dari perbankan 

2) Besarnya angka pos kredit yang diberikan dalam neraca (pada sisi aktiva) 

merupakan angka yang terbesar dalam neraca bank 

3) Penghasilan terbesar bank diperoleh dari bunga, provisi, komisi, commitment 

fee, appraisal fee, supervision fee, dan lain-lain yang diterima sebagai akibat 

dari pemberian kredit bank. 

4) Risiko terbesar yang dipikul oleh bank berasal dari kegiatan pemberian kredit, 

bentuknya bermacam-macam, seperti berikut ini: 

1) Risiko spread, yang timbul sebagi akibat hasil negatif antara selisih biaya 

bunga (yang harus dibayarkan kepada deposan atau nasabah penyimpan 

dana) dan tingkat bunga kredit (yang diterima dari nasabah kredit) 

2) Risiko kredit bermasalah, yang timbul sebagai akibat tidak dapat 

dipenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman 

maupun bunga kredit pada waktu yang sudah disepakati antara pihak bank 

dan nasabah (debitur) kredit 

3) Risiko nilai jaminan, yang timbul sebagai akibat turunnya nilai jaminan 

(agunan) yang dipegang bank dibandingkan dengan jumlah sisa pinjaman 

(outstanding) yang masih harus dilunasi oleh nasabah kredit 

4) Risiko kurs valuta asing, yang timbul sebagai akibat kenaikan nilai kurs 

valuta asing terhadap mata uang local (rupiah), sehingga nasabah kredit 

tidak memiliki dana (dalam valuta asing) yang cukup memadai yang 

disebabkan oleh pendapatan nasabah dalam valuta local 

 5) Kegiatan perkreditan pada suatu bank umum merupakan kegiatan yang       

paling banyak memiliki struktur organisasi dan beragam sifatnya. 

 

2. Pemasaran (Marketing) 

Kegiatan pemasaran (marketing) suatu bank umum lebih banyak diarahkan 

pada penghimpunan dana. Hal ini dikarenakan semua kegiatan bank pada sisi 

aktiva, seperti pemberian kredit, penanaman dalam surat berharga, penanaman 

dalam penyertaan pada suatu perusahaan, serta penempatan dana pada bank lain 
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sangat tergantung pada adanya dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang 

jumlahnya dapat dilihat pada sisi pasiva dalam neraca bank. 

Strategi pemasaran biasanya meliputi bauran pemasaran (marketing mix), 

yaitu: 

1. Produk bank (product) yang akan dipasarkan 

2. Harga (price) atau tingkat bunga yang akan ditawarkan 

3. Tempat (place) di mana produk bank tersebut di pasarkan 

4. Promosi (promotion) yang digunakan oleh bank dalam rangka 

memperkenalkan produknya ke konsumen (nasabah) 

 

3. Pendanaan (Treasury) 

Kegiatan treasury (pendanaan) lebih diutamakan kepada pengelolaan dana 

oleh para eksekutif bank. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kinerja yang 

optimal dalam memperoleh dana serta memaksimalkan alokasi dana kepada aktiva 

produktif. 

 

4. Operations  

Kegiatan operations adalah kegiatan unit-unit dalam bank yang bersifat 

membantu kegiatan-kegiatan unit utama bank lainnya. Kegiatan tersebut antara 

lain meliputi: 

1. Administrasi dan pembukuan bank, baik di kantor cabang maupun di pusat 

2. Penyusunan semua jenis laporan keuangan bank 

3. Mempersiapkan laporan bank untuk Bank Indonesia, khusunya laporan 

bulanan (Labul) 

4. Mempersiapkan laporan untuk Bapepam (untuk bank yang telah Go Public) 

5. Mengelola kegiatan yang berkaitan dengan electronic data processing 

(EDP/komputerisasi dalam bank, termasuk penggunaan hardware, softwares, 

tenaga programming, system analyst, operators,dan lain-lain 

6. Menangani kegiatan dalam bidang general affairs (bidang umum) dalam bank, 

seperti pengelolaan gedung kantor (pusat maupun cabang), rumah-rumah dinas, 

angkutan kantor, dan sebagainya). 
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5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Human Resources) 

Pengelolaan sumber daya manusia (human resources) dalam bank 

mencakup siklus di bidang sumber daya manusia, yang meliputi: 

1. Perencanaan sumber daya manusia 

2. Penarikan tenaga kerja 

3. Seleksi 

4. Penempatan pegawai (baik di pusat maupun cabang bank) 

5. Compensation dan benefit, termasuk pemberian gaji, tunjangan, potongan 

untuk dana pensiun, dan sebagainya 

6. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

7. Perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan motivasi 

8. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian prestasi kerja atau performance 

rating/merit rating untuk seluruh tingkatan pegawai 

9. Pembentukan lembaga dana pensiun, baik dana pensiun pemberi kerja (oleh 

bank) maupun dana pensiun lembaga keuangan (di luar bank) 

10. Penanganan masalah perburuhan (labour disputes) 

 

6. Audit (Pengawasan) 

Dalam bisnis perbankan terdapat 3 (tiga) jenjang pengawasan atau audit, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengawasan Intern (Internal Audit) 

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit di dalam 

bank yang dikenal dengan nama satuan kerja unit audit atau SKAL. Unit ini 

diharuskan keberadaannya dalam bank berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

2. Pengawasan Ekstern (External Audit) 

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik 

(public auditors), yang penunjukannya ditetapkan dalam rapat umum tahunan 

pemegang saham (RUTPS) bank yang bersangkutan. 
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3. Pengawasan BI 

Pengawasan BI adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik 

secara berkala maupun secara mendadak berdasarkan kebutuhan tertentu 

menurut pertimbangan Bank Indonesia. 

 

2.3  Pengertian Kredit 

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata credare yang artinya 

kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka 

berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit 

artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan 

pasti kembali. 

Menurut Thomas (2000;6), yang dikutip oleh Hadiwidjaja dan 

Wirasasmita menyatakan bahwa: 

“Credit is a based on confidence in the debtor ability to make a money 

payment a some future time.” 

 

Menurut Batubara (2000;6), yang dikutip oleh Hadiwidjaja dan 

Wirasasmita menyatakan bahwa pengertian kredit adalah: 

“Suatu pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi pada suatu 

waktu di hari yang akan datang.” 

Sedangkan menurut Hasibuan (2002;87) menyatakan bahwa: 

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama 

bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.” 

 

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai 

berikut: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 
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Dari beberapa definisi di atas dapat dijelaskan bahwa kredit merupakan 

segala jenis kegiatan untuk memperoleh pinjaman yang pembayarannya dilakukan 

dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati kedua belah pihak. 

Kredit yang diberikan untuk lembaga keuangan didasarkan atas 

kepercayaan, hal ini berarti bahwa lembaga keuangan tersebut akan memberikan 

kredit apabila yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui. 

Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga keuangan tidak akan meneruskan 

simpanan masyarakat yang diterimanya. 

 

2.3.1 Fungsi dan Tujuan Kredit 

Fungsi pokok dari kredit, pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa 

pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka 

mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa-jasa bahkan 

konsumsi, yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. 

Menurut Hasibuan (2002;88) fungsi kredit antara lain: 

a. “Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan 

perdagangan dan perekonomian. 

b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 

c. Meningkatkan hubungan internasional. 

d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 

e. Meningkatkan daya guna (utility) barang. 

f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 

g. Memperbesar modal kerja perusahaan. 

h. Meningkatkan income per kapita masyarakat. 

i. Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih 

ekonomis.” 
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 Fungsi kredit dijalankan , untuk berbagai kegunaan: 

a. Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa. 

b. Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga. 

c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. 

d. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran dan meningkatkan faedah-

faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. 

 

Adapun tujuan penyaluran kredit menurut Hasibuan (2002;88), antara lain 

adalah untuk: 

a. ”Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. 

b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional bank. 

d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 

e. Memperlancar lalu lintas pembayaran. 

f. Menambah modal kerja perusahaan. 

g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.” 

 

 Dalam membahas tujuan kredit kita tidak dapat melepaskan diri dari 

falsafah yang dialami oleh suatu negara. Tujuan kredit pada dasarnya adalah 

untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan 

pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya. Keuntungan disini merupakan tujuan dari bentuk bunga yang diterima. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Kredit 

Pemberian fasilitas kredit adalah bank kepada masyarakat dikelompokkan 

ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini 

ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis 

usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. 

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat 

dari berbagai segi, diantaranya: 
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1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi 

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha 

atau membangun proyek baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu 

periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah 

untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 

b. Kredit modal kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan 

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya 

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal 

kerja adalah kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang 

sudah ada. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. 

Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Artinya kredit 

ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu yang 

terbaik berupa barang maupun jasa 

b. Kredit konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara 

pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk digunakan oleh seseorang atau badan 

usaha. 

c. Kredit perdagangan  

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan 

perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan 

yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. 
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3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek  

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu 

tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga 

tahun. Kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank 

mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 

tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi 

jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur 

dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya 

setiap kredit yang dkeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang 

diberikan si calon debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, sarta 

loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang 

bersangkutan. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan 

atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek 

maupun jangka panjang. 
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b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang 

relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang 

seperti kambing atau sapi. 

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik 

untuk industri kecil, menengah atau besar. 

d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang 

dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, 

minyak, atau timah. 

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun 

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para 

mahasiswa yang sedang belajar. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, 

dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan. 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya. 

 

2.3.3    Unsur-unsur Kredit 

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam 

mengandung beberapa arti, akan tetapi pada dasarnya mengandung kesamaan bila 

kita lihat kredit itu dari unsurnya, yaitu: 

a. Adanya kreditur 

Merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan 

bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. 

b. Adanya debitur 

Merupakan orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam 

uang, barang atau jasa. 

c. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur 
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Menurut Kasmir (2003;75) bahwa: 

“Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit 

yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar 

diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.” 

Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dicairkan, sudah 

dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. 

Penelitian dan penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengetahui kemauan 

dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan. 

d. Adanya kesepakatan  

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan 

penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua 

belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. 

e. Adanya perbedaan waktu  

Yaitu perbedaan waktu saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur 

dengan saat pembayaran kembali oleh debitur. 

f. Adanya resiko 

Sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu karena terbayang jelas 

ketidakpastian (uncertainty) untuk masa yang akan datang. 

Resiko dialami kemungkinan besar dikarenakan perbedaan nilai kejatuhan 

debitur sehingga tidak dapat membayar tepat pada waktunya, lari, meninggal, 

atau perbedaan nilai uang karena inflasi. 

 

2.3.4 Prosedur Pemberian Kredit  

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-

tahapan penilaian yang disebut prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur 

pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau 

ditolak. 

Menurut Hasibuan (2002;91) prosedur yang harus dipenuhi dalam 

penyaluran kredit, antara lain: 
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a. “Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang 

diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit. 

b. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan. 

c. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari 

permohonan kredit tersebut. 

d. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau 

Legal Lending Limit (L3)-nya. 

e. Jika L3 disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) 

ditandatangani oleh kedua belah pihak.” 

 

Sedangkan menurut Kasmir (2003;96-102) prosedur pemberian kredit, 

yaitu: 

1. ”Pengajuan proposal, salah satu berkas yang dipersyaratkan adalah laporan 

keuangan. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman. 

3. Penilaian kelayakan kredit. 

4. Wawancara pertama. 

5. Peninjauan ke lokasi. 

6. Wawancara kedua. 

7. Keputusan kredit. 

8. Penandatanganan akad kredit. 

9. Realisasi kredit.” 

  

 Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara 

umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang 

menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank 

tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan 

masing-masing bank. 
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2.3.5 Prinsip-prinsip Pemberian kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin 

terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. 

Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut 

disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip 

untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. 

 

Prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan, yaitu: 

a. Asas 5C 

1. Character 

Watak calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk 

menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara 

mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain 

tentang perilaku, kejujuran pergaulan, dan ketaatannya memenuhi 

pembayaran transaksi. 

2. Capacity 

Kemampuan calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin 

perusahaan dengan baik dan benar. Jika ia mampu memimpin perusahaan, 

ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan 

perusahaannya tetap berdiri. 

3. Capital 

Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur 

modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil 

analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau 

tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan yang 

bersangkutan. 

4. Condition of Economic 

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit 

khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang cerah maka 
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permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan 

kreditnya akan ditolak. 

5. Collateral 

Agunan merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau 

ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank 

Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus 

mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet 

maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut 

(disita). 

 

b. Asas 7P   

1. Personality 

Kepribadian adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang 

mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar 

pertimbangan pemberian kredit. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, 

di mana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang 

berbeda dari bank. 

3. Purpose 

Merupakan tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk 

kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. 

4. Prospect 

Merupakan prospek perusahaan di masa datang, apakah akan 

menguntungkan (baik) atau merugikan (buruk). Analisis kredit ini harus 

mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar 

pengembalian kredit menjadi lancar. 

5. Payment 

Yaitu mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. 

Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungkan kelancaran 
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penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan 

kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan 

perjanjian. 

6. Profitability 

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan 

laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau meningkat 

dengan adanya pemberian kredit. 

7. Protection 

Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. 

Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan 

asuransi. 

 

c. Asas 3R 

1. Return 

Adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur 

setelah memperoleh kredit. 

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 resiko yang ditentukan oleh besarnya modal dan 

strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. 

 Apabila Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ditetapkan secara 

baik dan benar maka kredit diharapkan lancar karena jika kredit macet akan tetap 

dapat ditarik dengan cara menjual agunan yang telah ada. 
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2.3.6 Proses Analisis Kredit 

Analis kredit melakukan  pemeriksaan atas permohonan-permohonan 

kredit yang dapat dikategorikan sebagai: 

 

a. Lengkap berkasnya 

b. Terarah pemakaiannya 

c. Diprakirakan akan bermanfaat 

d. Resiko bank diprakirakan akan terjamin 

 

Adapun proses analisis kredit yang dapat dilakukan, yaitu: 

a. Penyampaian permohonan kredit oleh calon debitur kepada Bagian Kredit 

b. Berkas permohonan kredit diserahkan kepada analis untuk dilakukan analisis 

tentang permohonan kredit yang bersangkuatan 

c. Analis segera menghubungi calon debitur (pemohon kredit) untuk 

memperoleh informasi yang sewajarnya 

d. Bila berkas permohonan kreditnya tidak lengkap, analis mengembalikannya 

kepada Bagian Kredit 

e. Jika syaratnya terpenuhi dalam berkas permohonan kredit yang bersangkutan 

maka proses analisis berlanjut dengan: 

a) Aspek manajemen merupakan pelengkap yang harus diketahui analis 

b) Bidang marketing menuntut analis untuk dapat diketahui tentang 

kelancaran pemasaran produksi calon nasabah yang bersangkutan  

c) Bidang keuangan, sebagai sasaran utama analis untuk mengetahui benar 

tentang kondisi keuangan calon debitur, serta kemungkinan di hari 

kemudian, bila kredit diberikan  

d) Pengujian analis atas beberapa turn over yang dapat dilakukannya 

terhadap rencana usaha calon-calon peminjam (debitur) 

e) Sebagai langkah terakhir daripada analisis kredit, adalah penyampaian 

laporan analisisnya kepada Kepala Bagian Kredit untuk kemudian 

diteruskan kepada yang berwenang mengambil keputusan kredit. 

 



35 

 

2.3.7 Kebijaksanaan Perkreditan 

Kebijaksanaan perkreditan harus diprogram dengan baik dan benar. 

Kebijaksanaan (policy) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan 

maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat management 

action akan dilakukan. 

Kemudian menurut Hasibuan (2002;92-93) kebijaksanaan perkreditan 

antara lain: 

1. Bankable, artinya kredit akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria: 

a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai 

jadwal dan jangka waktu kredit  

b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk 

pembiayaan, sebelum dicantumkan dalam proposal kreditnya 

2. Kebijaksanaan investasi, merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan 

dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam 

bentuk: 

a. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana 

dan prasarana bank 

b. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan 

kredit kepada masyarakat (debitur) 

3. Kebijaksanaan resiko, maksudnya dalam penyaluran kredit harus 

memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko 

macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya. 

4. Kebijaksanaan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada 

beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan 

jumlah peminjam yang banyak. 

5. Kebijaksanaan tingkat bunga, maksudnya dalam pemberian kredit harus 

memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan 

antarbank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit. 
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Pimpinan bank dalam manajemen perkreditan dihadapkan pada tiga 

masalah pokok, yaitu: 

a. Manajemen likuiditas bank 

b. Pendapatan dan rentabilitas bank 

c. Pengendalian kredit bank 

Ketiga masalah di atas akan ikut menentukan tingkat kesehatan bank yang 

bersangkutan, apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.    

 

2.4 Pengaruh Audit internal Terhadap Pemberian Kredit  

Salah satu syarat agar audit internal dapat dilakukan secara efektif dan 

memadai adalah dengan adanya kualifikasi audit internal. Dalam kualifikasi audit 

internal ini terdapat 2 sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu sikap 

kompeten dan independent. Kompeten disini berarti seorang auditor harus 

memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai dalam 

melaksanakan audit dan juga memiliki ketegasan sikap, teliti serta 

bertanggungjawab atas hasil audit yang dilakukannya. Sedangkan dengan adanya 

sikap independen, diharapkan seorang auditor dapat memberikan hasil audit yang 

optimal. Independen berarti seorang auditor harus mandiri dan terpisah dari 

berbagai kegiatan yang diperiksanya.  

Dalam melakukan tugasnya, auditor harus membekali dirinya dengan data 

akuntan formal, terutama data laporan keuangan dengan lampiran-lampirannya 

pada posisi terakhir serta posisi periode auditnya. Selain itu, auditor bisa masuk ke 

bidang-bidang kegiatan auditee dengan mengacu pada penelitian laporan 

keuangan. Tahapannya adalah meneliti catatan, buku tambahan, buku pembantu, 

buku register auditee, voucer, lalu dokumen-dokumen lain. Itu adalah proses yang 

lazim. Tapi bisa saja dalam praktik, prosesnya justru terbalik. Apabila ada temuan 

bersifat khusus atau pengecualian lain.  

Sebelum tahapan tersebut dilaksanakan perlu disusun program terlebih 

dahulu. Data dan informasi yang diambil dalam menyusun program audit bisa 

berdasarkan hasil audit yang lalu. Program audit ini disusun sebelum Tim audit 

berangkat, namun tak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan 
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dilapangan mengingat kondisi kerja yang ada. Menurut Tjukria P. Tawaf 

(1999:132) dalam buku "Audit Intern Bank" (1999:130), program audit harus 

mempunyai persyaratan sebagai berikut :  

a. Merupakan dokumentasi prosedur bagi auditor intern dalam mengumpulkan, 

menganalisis, menginterprestasi, dan mendokumentasi informasi selama 

pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk audit yang akan datang. 

b. Menyatakan tujuan audit. 

c. Menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujian yang diperlukan guna 

mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit. 

d. Menetapkan jangka waktu audit.  

e. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses dan transaksi yang harus 

diuji, termasuk pengolahan data elektronik.  

Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian 

audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai 

dengan kebutuhan selama audit berlangsung. Adapun menurut SPFAIB (Standar 

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) dalam buku "Audit Intern Bank" oleh 

Tjukria P. Tawaf (1999:132) proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan. 

2. Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk mendapatkan 

temuan dan rekomendasi audit.  

3. Menetapkan metode pengujian dan teknik pengambilan sample yang dapat  

4. dipakai dan dikembangkan sesuai dengan keadaan, diantaranya pengujian atas 

pengendalian dan pengujian substantif atas saldo-saldo seperti validasi atas 

rekening simpanan dan kredit.  

5. Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang 

telah dilakukan 

6. Mendokumentasikan kertas kerja audit. 

7. Membahas hasil audit atau temuan dengan auditee. 
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Setelah melakukan kegiatan-kegiatan audit, auditor intern bank 

berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan 

tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat 

kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang balk. Namun dalam 

praktiknya banyak masalah yang muncul dalam penyusunan laporan basil audit 

intern ini. Masalah yang biasa muncul antara lain adalah Ditinjau dari sudut para 

auditor intern :  

1. Terlalu banyaknya temuan, sehingga ada kecenderungan dari auditor untuk 

ingin memasukan semua informasi yang diperoleh dalarn laporan secara 

lengkap.  

2. Biasanya auditor dikejar oleh target waktu sehingga hasil pekerjaannya 

terkesan terburu-buru. 

3. Bentuk laporan basil pemerikasaan ini sulit distandarisasikan sehingga dalam 

penyusunannya sangat bergantung pada kualitas masing-masing auditor.  

 

Ditinjau dari sudut auditee :  

1. Materi laporan yang berisi temuan auditor cenderung bisa menjatuhkan 

kredibilitasnya, sehingga tidak suka terhadap laporan yang menilai negatif 

kualitas ataupun prestasi kerjanya.  

2. Rekomendasi auditor seringkali dianggap terlalu sulit untuk dilaksanakan 

bahkan cenderung dianggap mengada-ada, karena keadaan yang sudah 

berjalan dianggap baik.  

 

Ditinjau dari si penerima laporan (Direktur Utama atau Dewan Audit) :  

1. Laporan diterima terlambat, sehingga kurang actual. Padahal sebagai penerima 

laporan ia menginginkan bahkan sebelum suatu penyimpangan terjadi, agar 

auditor sudah menemukan indikasinya dalam laporannya.  

2. Laporan kurang objektif, karena belum semua informasi dart berbagai pihak 

yang terkait dimasukan. Sehingga terpaksa penerima laporan melakukan 

pengecekan kembali atas beberapa masalah yang dicantumkan dalam laporan.  

Agar dapat mengurangi masalah-masalah yang muncul dalam standar 
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pelaporan tersebut, menurut SPFAIB dalam buku "Audit Intern Bank" oleh 

Tjukria P. Tawaf (1999:140) perlu diterapkan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Laporan harus tertulis 

2. Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. 

3. Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. 

4. Laporan harus objektif. 

5. Laporan harus konstruktif. 

6. Laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan atau kepala SKAI 

(Satuan Kerja Audit Intern) 

7. Laporan harus dibuat dan disamapaikan tepat waktu. 

8. Laporan harus dituangkan secara sistematis. 

 

  Setelah itu satuan kerja audit intern bank harus memantau dan 

menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan 

yang telah dilakukan auditee. Menurut Tjukria P. Tawaf dalam buku "Audit 

Intern Bank" (1999:153) tindak lanjut tersebut meliputi: 

1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut.  

Dengan menggunakan catatan, ternuan audit yang memerlukan tindak lanjut 

akan selalu terpantau. Auditor bisa memantau dengan berbagai cara, antara lain 

dengan menggunakan :   

- Laporan rutin kegiatan unit kerja auditee 

- Laporan khusus sesuai permintaan auditor 

2. Analisis kecukupan tindak lanjut. 

Analisis kecukupan tindak lanjut ini bisa dilakukan melalui surat atau memo 

dan mengirimkan bukti penyelesaian atau perkembangan temuan tersebut. 

Namun bisa ternyata tidak ada tindak lanjut atau tidak ada kemajuan sama 

sekali, bisa saja SKAI mengirimkan petugas khusus untuk melakukan review 

kembali.  
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3. Pelaporan tindak lanjut.  

Pelaporan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh auditee, satuan kerja audit 

intern bisa memberikan laporan tertulis kepada diruktur utama dan dewan audit 

untuk ditindak lanjuti.  

 Audit internal sebagai alat bantu manajemen berfungsi dalam menunjang 

keandalan informasi keuangan pemberian kredit, efisiensi dan efektivitas operasi 

pemberian kredit, dan ketaatan kepada hukum dan peraturan pemberian 

kredit.Audit internal atas pemberian kredit bertujuan untuk memberikan analisis, 

penilaian dan rekomendasi dalam rangka meminimumkan usaha-usaha 

penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pemberian kredit.  

 Salah satu kegiatan bank adalah memberikan kredit. Suatu bank harus 

mempunyai audit internal yang efektif dan memadai dalam perkreditan yang 

mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dapat dicegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan 

perusahaan.  

Sistem pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan operasi tata usaha 

bank yang termuat di dalam sistem akuntansi manual pada suatu bank. Dimana 

dalam sistem pemberian kredit tersebut tercakup prosedur kredit. Tujuan prosedur 

pemberian kredit adalah untuk memutuskan kelayakan suatu kredit, diterima atau 

ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu 

dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada 

kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan 

langsung ditolak. Adapun tahap-tahap prosedur pemberian kredit yang diuraikan 

Thomas Suyatno, dkk (1992 : 62) adalah sebagai berikut : 

1. Permohonan kredit 

2. Penyidikan dan analisa kredit 

3. Keputusan atas permohonan kredit 

4. Persetujuan permohonan kredit 

5. Pencairan fasilitas kredit 

6. Pelunasan kredit 
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 Adanya audit internal sangat penting dalam pemberian kredit karena 

apabila terjadi penyimpangan atas prosedur yang telah ditetapkan akan dapat 

diketahui secara cepat oleh manajemen sehingga dapat diambil perbaikan secara 

tepat pula. Selain itu audit internal juga berfungsi untuk menilai kebijakan dan 

prosedur akibat adanya perubahan kondisi yang mengharuskan prosedur 

diperbaharui.  

 Prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 5C serta prosedur umum 

perkreditan merupakan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam pemberian 

kredit. Hal tersebut harus dijaga agar tetap berfungsi dengan baik sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Jadi dengan adanya audit internal yang memadai, 

diharapkan segala kesalahan, penyimpangan, kecurangan, dan lain-lain yang dapat 

merugikan perusahan dapat ditekan serendah mungkin.  

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Dengan semakin barkembangnya suatu kegiatan usaha dari suatu 

perusahaan, maka dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana 

guna membiayai kegiatan usahanya yang semakin berkembang. Sarana atau alat 

yang dapat membantu menyediakan dana tersebut adalah pihak perbankan dalam 

bentuk pemberian kredit.  

Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank. 

Di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang 

sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu 

tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi 

oleh keberhasilan mereka dalam mengelola perkreditan. Usaha bank yang berhasil 

mengelola kreditnya dengan baik akan berkembang, sedangkan usaha bank yang 

selalu dihadapi oleh kredit bermasalah akan mengalami kemunduran cepat atau 

lambat. 

Kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

dana dalam bentuk kredit merupakan kegiatan utama perbankan. Sedangkan 

kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya merupakan pendukung kedua 

kegiatan tersebut. Bagi sebuah bank, keuntungan utama diperoleh dari selisih 
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bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga jaminan atau 

kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan 

istilah Spread Based.  

 Masalah kredit di bank pada  dasarnya menyangkut soal kepercayaan 

antara bank dengan calon peminjam. Disini reputasi peminjam menjadi taruhan, 

selain jaminan barang yang diagunkan olah peminjam. Dalam hal peminjam 

modal usaha, kelayakan usaha dan proyek yang akan dibiayai dapat juga dijadikan 

sebagai agunan dari peminjam yang akan diperoleh.  

Kriteria penilaian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai pertimbangan 

dalam setiap pemberian kredit yaitu dengan melihat prinsip-prinsip kredit yang 

terdiri dari prinsip 5C yaitu (character, capacity, capital, collateral, and condition 

of economy), prinsip 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, 

profitability, protection), dan prinsip 3R (Returns, repayment, risk bearing 

ability).  

Audit internal berfungsi untuk membantu manjemen dalam memberikan 

analisis, penilaian, saran dan informasi mengenai kegiatan yang diperiksanya, dan 

melakukan kegiatan penilaian bebas terhadap semua kegiatan perusahaan harus 

selalu dalam keadaan dinamis dan aktif. Oleh karena itu, auditor internal dapat 

menyusun program audit internal yang baik dan tepat, mengadakan pengawasan 

pelaksanaannya, mengukur, menilai dan memberi komentar serta saran-saran 

perbaikan yang angat diperlukan oleh manajemen. Jadi dengan adanya audit 

internal yang memadai, diharapkan segala kesalahan, penyimpangan, kecurangan, 

dan lain-lain yang merugikan perusahaan dapat ditekan serendah mungkin.  

 Bidang perkreditan di Indonesia sampai saat ini merupakan bidang 

kegiatan perbankan yang mempunyai proporsi asset atau pendapatan bunga yang 

besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya, sudah sepantasnya apabila auditor 

bank memberikan perhatian khusus dalam hal perkreditan. Salah satu tujuan dari 

audit bidang perkreditan adalah mengurangi terjadinya debitur macet yang tentu 

saja akan merugikan pihak bank. 
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Gambar 2.1 

Bagan kerangka pemikiran 

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil suatu hipotesis 

deskriptif yaitu : “Audit internal berpengaruh terhadap pemberian kredit”  

 

 

 

 

 

        Audit internal : 

 Independensi audit 

internal 

 Kompetensi 

 Ruang lingkup audit 

internal 

 Program audit internal 

 Laporan audit internal 

 Tindak lanjut laporan 

audit internal 

Prinsip pemberian kredit : 

 Asas 5C: character, capital, 

collateral, and condition of 

economic 

 Asas 7P: personality, party, 

purpose, prospect, payment, 

profitability, protection 

 Asas 3R: returns, repayment 

capacity, bearing ability 

Audit internal sangat berpengaruh terhadap pemberian kredit 


