
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit Internal 

2.1.1 Pengertian 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 dengan bagian 

audit internal, yang dimana harus dilakukan oleh seseorang yang bebas dari pengaruh 

bagian-bagian yang diperiksanya. 

Pengertian audit internal menurut Sawyer’s (2005:10) adalah sebagai berikut: 

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sitematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam 

organisasi untuk menentukan apakah: 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalakan 

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi 

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima 

telah diikuti 

4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 

5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis 

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif 

Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan 

membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara 

efektif.” 

 

The Institute of Internal Auditors pada bulan Juni tahun 1999 telah memberikan 

definisi baru tentang audit internal yang dikutip Hiro Tugiman dalam buku  Qualifed 

Internal Auditors (2008:12) sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 

designed to add value and improve an organization operations. It helps an 

organizations accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined 

approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control 

and governance processes.” 

 



 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah suatu aktivitas 

independen yang memberikan jaminan keyakinan yang dirancang untuk memberikan 

suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan organisasi perusahaan. 

Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuan dengan cara 

memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematik untuk mengevalusai dan 

meningkatkan keefektivan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan 

pengelolaan organisasi. 

Ada beberapa pendapat mengenai audit internal  dalam Standar Profesi Audit 

Internal (2004:9) sebagai berikut: 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan 

objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kegiatan operasi organisasi.” 

 

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:28) memberikan definisi mengenai audit 

internal sebagai berikut: 

“Audit internal merupakan auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan 

negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, manentukan 

baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi 

dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.” 

 

Menurut The Institute of Internal Auditors yang dikutip oleh Boynton, et al 

(2001:580) definisi audit internal adalah sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 

designed to add value and improve an organization’s operation.” 

 

Dari uraian definisi tersebut maka audit internal merupakan: 

1. Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu perusahaan. 

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah dalam rangka 

meningkatkan kualitas dari efektivitas operasional perusahaan tersebut. 

2. Kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah 

yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis 

yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif, 



 

dalam bentuk laporan hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk 

keperluan internal perusahaan. 

 

2.1.2 Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit intenal adalah membantu manajemen dengan jalan memberi 

landasan tindakan manajemen selanjutnya. 

Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya yang berjudul “Pengenalan Internal 

Audit”(1996:11) menyatakan bahwa: 

“Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang bebas dalam organisasi, 

guna menelaah dan mempelajari serta menilai kegiatan – kegiatan perusahaan 

untuk memberikan saran kepada manajemen”. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan secara singkat bahwa fungsi audit internal 

adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan, 

kemudian memberikan hasil yang berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai 

tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau 

tindakan selanjutnya. 

 

2.1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan agar 

dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Audit internal akan memberikan 

penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan membantu semua bagian dalam 

perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya dengan baik. 

Menurut Hiro Tugiman (1997;99-100) tujuan audit internal adalah sebagai berikut 

: 

“Tujuan audit internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar 

mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut 

audit internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, 

petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa”. 

 

Dari uraian di atas menyatakan bahwa tujuan dari audit internal adalah membantu 

para anggota organisasi atau perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya. Dalam hal ini 



 

audit internal sering kali memberikan layanan berupa pemberian saran untuk 

memperbaiki kinerja organisasi. 

Ruang lingkup dari audit internal menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) 

yang dikutip oleh John Wiley  & Sons (1986:17) adalah sebagai berikut: 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and the 

evaluation of the adequancy and effectiveness of the organizations system of 

internal control and the quality of performance in carrying out assigned 

responsibilities: (1) Reliability and integrity of information, (2) Complience with 

policies, plans, procedures, laws, regulation and contract.. (3) Safeguarding 

assets, (4) Economical efficient use of reourcesc (5) Accomplishment of 

established objectives and goals for operations and program.” 

 

Pernyataan tersebut mencakup “Scope of mission” dan bertanggung jawab untuk 

menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang telah 

disepakati. 

 Lingkup penugasan audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal 

(2004:20): 

“Fungsi Auditor Internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance, dengan 

menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.” 

 

Lingkup penugasan audit internal, yaitu: 

1. Pengelolaan Risiko 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan 

mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan 

risiko dan sistem pengendalian intern. 

2. Pengendalian 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian 

intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas 

pengendalian tersebut, serta medorong peningkatan pengendalian intern secara 

berkesinambungan. 

 

 



 

3. Proses Governance 

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk 

meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: 

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang 

tepat dalam organisasi 

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan 

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan ekternal serta 

manajemen. 

 

2.1.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Hiro Tugiman 

(1997:100) menyebutkan bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan 

secara formal dalam charter audit internal.”  

 

Jadi dimaksudkan agar tujuan, kewenanangan dan tanggung jawab audit internal 

harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI,001:322.1) menyatakan secara terperinci mengenai 

tanggung jawab audit internal sebagai berikut: 

“Audit Internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan evaluasi, 

memberi keyakinan dan rekomendasi, menginformasikan kepada manajemen 

satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara dengan wewenang 

dan tanggung jawab tersebut. Audit Internal mempertahankan objektivitasnya 

yang berkaitan dengan aktivitas dengan akitivitas yang diauditnya.” 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wewenang dan 

tanggung jawab auditor internal adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan saran-saran kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab 

dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik yang berlaku agar 

tercapai tujuan organisasi. 

2. Audit Internal bertanggung jawab untuk memproleh persetujuan dari manajemen 

senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk bagian auidt internal, 



 

menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa bagian 

audit internal tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab kegiatan yang mereka 

periksa. 

 

2.1.5 Unsur-unsur Audit Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2005:19) tiga unsur dalam audit internal, yaitu: 

1. Memastikan/ memverifikasi (verification) 

2. Menilai/ mengevaluasi (evaluation) 

3. Rekomendasi (rekomendation) 

 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah: 

1. Memastikan/memverifikasi (verification) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemerikasaan dan kebenaran data dan 

informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan 

laporan akuntansi yang akurat  yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah 

diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu apakah terdapat kekurangan 

dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-saran perbaikan. 

2. Menilai/mengevaluasi (evaluation) 

Merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian akuntansi 

keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal ini 

merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari kegiatan 

perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan. 

3. Rekomendasi (rekomendation) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan 

dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan peraturan-peraturan yang 

telah ditetapkan (tindakan korektif kepada manajemen), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur audit internal, yaitu memastikan/memferifikasi (verification), 

menilai, menevaluasi (evaluation) dan rekomendasi (recommendation). 

 

 

 



 

2.1.6 Kode Etik Audit Internal 

Kode etik dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku individu  agar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seseorang dari 

anggota profesi tertentu dapat menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat 

terhadap suatu profesi secara keseluruhan. 

Seperti halnya profesi lain, profesi audit internal juga mempunyai kode etik 

tertentu. Menurut Hiro Tugiman (1997;46) mengemukakan kode etik audit internal 

sebagai berikut : 

“Kode etik IIA adalah pedoman bertingkah laku yang dikeluarkan oleh Institute of 

Internal Auditors”.  

 

Kode etik internal auditor memerintahkan auditor internal untuk mendukung 

kepentingan dan kesejahteraan organisasi tempat ia bekerja, dengan cara sebaik mungkin, 

menjalankan kode etik, serta menghindarkan diri dari aktivitas ilegal atau yang 

sepantasnya tidak dilakukan. 

Sejalan dengan pernyataan tentang tanggung jawab auditor internal, kode etik 

tidak memandang auditor internal sebagai pihak yang bebas atau terpisah dari organisasi. 

Karenanya, kode etik tidak mengikat auditor internal dengan berbagai tugas atau 

tanggung jawab terhadap pihak lain di luar perusahaan. 

 

2.1.7 Kriteria Audit Internal yang Memadai 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka audit internal harus berfungsi dengan 

baik. Kriteria audit internal yang memadai menurut Hiro Tugiman (1997;16) antara lain : 

1. Independensi 

a. Status Organisasi : status organisasi dari unit audit internal (bagian 

pemeriksaan internal) haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi dan 

menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya. 

b. Objektivitas : para pemeriksa internal (audit internal) haruslah melaksanakan 

tugasnya secara objektif. 

2. Kemampuan Profesional 



 

a. Personalia : unit audit internal harusllah memberikan jaminan keahlian teknis 

dan latar belakang pendidikan kepada para pemeriksa yang akan ditugaskan. 

b. Pengetahuan dan Kecakapan : unti audit internal haruslah memeiliki atau 

mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. 

c. Pengawasan : unit audit internal haruslah memberikan kepastian bahwa 

pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagai mana mestinya. 

d. Kesesuaian dengan standar profesi : pemeriksa internal haruslah mematuhi 

standar profesional dalam melakukan pemeriksaan. 

e. Hubungan antar manusia dan Komunikasi : para pemeriksa internal haruslah 

memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara 

efektif. 

f. Pendidikan berkelanjutan : para pemeriksa internal harus mengembangkan 

kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. 

g. Ketelitian Profesional : dalam melakukan pemeriksaan, para pemeriksa 

internal haruslah bertindak dengan ketelitian profesional yang        sepatutnya. 

3. Lingkup Pekerjaan 

a. Keandalan Informasi : pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan 

(reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan 

cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi dan melaporkan suatu informasi tersebut. 

b. Kesesuaian dan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-

undangan : pemeriksa internal haruslah memeriksa sistem yang telah 

ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan 

kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki akibat 

penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan 

serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut. 

c. Perlindungan terhadap harta : pemeriksa internal harus memeriksa alat atau 

cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan bila 

dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi. 



 

d. Penggunaan sumberdaya secara ekonomis dan efisien : pemeriksa internal 

harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumberdayay yang ada. 

e. Pencapaian tujuan : pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi 

atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah suatu pekerjaan, 

operasi atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana. 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

a. Perencanaan pemeriksaan : pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap 

pemeriksaan. 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi : pemeriksa internal harus 

mengumpulkan, mengnalisis, mengintrepetasikan dan membuktikan 

kebenaran informasi utnuk mendukung hasil pemeriksaan. 

c. Penyampaian hasil pemeriksaan : pemeriksa internal harus melaporkan hasil-

hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. 

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan : pemeriksa internal harus terus meninjau dan 

melakukan follow up untuk memastikan bahwa temuan-temuan pemeriksaan 

yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat. 

5. Manajemen Bagian Audit Internal 

a. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab : pimpinan audit internal harus 

memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian 

audit internal. 

b. Perencanaan : pimpinan audit internal menetapkan rencana bagi pelaksanaan 

tanggung jawab bagian audit internal. 

c. Kebijaksanaan audit internal : pimpinan audit internal harus menetapkan 

rencana bagi pelaksana tanggung jawab bagian audit internal. 

d. Manajemen personel : pimpinan audit internal harus menetapkan program 

untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian 

audit internal. 

e. Auditor eksternal : pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha-

usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal. 



 

f. Pengendalian mutu : pimpinan audit internal harus menetapkan dan 

mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan audit internal”.  

 

2.1.8 Program Audit Internal 

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat audit 

dimulai, audit internal terlebih dahul menyusun suatu perencanaan atau program audit 

yang akan dilakukan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan 

pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara keseluruhan. 

Program audit menurut Mulyadi (2002;104) adalah sebagai berikut : 

“Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur 

tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk menentukan tipe 

bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit”. 

Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti 

dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, 

tanggal dan paraf pelaksanaan program audit tersebut, serta penunjukkan indeks kertas 

kerja yang dihasilkan. 

Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat 

untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Program audit 

dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan 

audit  serta komposisinya, jumlah asisten dan auditor yang akan ditugasi, taksiran jam 

yang akan dikonsumsi, serta untuk memungkinkan auditor yang berperan sebagai 

supervisor dapat mengikuti kemajuan audit yang sedang berlangsung. 

Menurut Hiro Tugiman (1997;58) program audit haruslah mencangkup : 

“1. Membuktikan prosedur pemeriksaan dalam pengumpulan, analisis, 

penafsiran, dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan 

2. Menetapkan tujuan pemeriksaan. 

3. Menentukan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan pemeriksaan. 

4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses, dan transaksi yang akan 

diteliti. 

5. Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan. 

6. Merupakan persiapan awal pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan 

perubahan bila dipandang perlu selama pemeriksaan”. 

 



 

Sedangkan menurut Arens and Loebecke (2000;178) adalah sebagai berikut : 

“The audit program always include a list of audit procedures. It usually also 

includes the sample size to select and the timing of test”. 

 

Berdasarkan uraian di atas program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah 

kerja yang terperinci dan dilaksanakan dalam audit dengan didasarkan pada tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada mengenai objek yang diperiksa. 

Program audit biasanya menyatakan ukuran sample khusus untuk dipilih pada saat 

pengujian. 

 

2.1.9Laporan Audit Internal dan Tindak Lanjut 

 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 internal 

perusahaan. 

Laporan yang dibuat audit internal yang efektif artinya bahwa penyajian laporan hasil 

pemeriksaan yang efektif tergantumg dari kualitas pekerjaan yang telah dilakukan 

sebelumnya tetapi sebaliknya bahwa pekerjaan yang baik pun akan tidak berarti 

apabila penyajian laporan audit tidak memadai. 

Moeller and Witt (1999;291) memberikan pandangan tentang laporan audit sebagai 

berikut : 

“Effective reporting quite obviously depend on the quality of the work that has gone 

before. But it is also true that good auditing work can be nullifled by poor reporting”. 

 

Dalam pandangan tersebut di atas dinyatakan bahwa pelaporan yang efektif jelas 

sangat bergantung pada kualitas kerja auditor internal yang telah dilakukan 

sebelumnya. Oleh karena itu laporan audit haruslah jelas dan mudah dipahami agar 

kualitas kerja yang baik tidak dapat dirusaki dengan penyajian laporan yang tidak 

memadai. 

Agar laporan audit berfungsi efektif menurut Hiro Tugiman (1997;68-74) adalah 

sebagai berikut : 



 

“1. 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. 

2. Auditor internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan 

dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir. 

3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. 

4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil 

pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu laporan harus pada 

berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksa. 

5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai 

perkembangan yang mungkin dicapai, pengukuran terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif 

6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan 

7. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus mereview dan 

menyetujui laporan pemerisaan akhir, sebelum laporn tersebut dikeluarkan, 

dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan”. 

 

Apabila laporan telah dikeluarkan, tidak berarti semua tugas audit internal sudah 

selesai. Karena masih diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi terhadap 

tindakan yang diambil. Sehubungan dengan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan yang ditentukan. 

Definisi tindak lanjut audit internal menurut Hiro Tugiman (1997;75) adalah 

sebagai berikut : 

“Tindak lanjut audit internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan 

kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan audit yang dilaporkan”. 

 

Prosedur tindak lanjut yang sesuai harus diadakan untuk menentukan apakah 

rekomendasi atau saran-saran yang didasarkan pada aktivitas audit internal telah 

dipertimbangkan, apakah telah dilaksanakan tindakan korektif dan apakah hasil yang 

diperoleh bermanfaat, efektif dan memuaskan atau tidak. 

 

 

 

 



 

2.2 Pengendalian Internal 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Semakin luasnya ruang lingkup kegiatan perusahaan, mengakibatkan manajemen 

tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya operasi 

perusahaan, sedangkan tanggung jawab yang utama untuk menjaga keamanan harta milik 

perusahaan dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan, 

terletak di tangan manajemen oleh karena itu pimpinan perusahaan melimpahkan segala 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada bawahannya. 

Dengan adanya sebagian pelimpahan sebagian tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab tersebut, pimpinan perusahaan membutuhkan suatu pengendalian yang dapat 

memberikan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, memberikan laporan keuangan 

yang dapat diandalkan, dan dapat memberikan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur 

yang ditetapkan. Oleh karena itu pimpinan perusahaan perlu menetapkan suatu 

pengendalian intern yang memadai. 

Menurut Committee of Sponsoring Organizations Report (COSO) yang dikutip 

oleh Drs.Amin Widjaja Tunggal (2000:70)  pengertian pengendalian internal adalah 

sebagai berikut: 

“Internal control is a process, effected by an entitiy’s board of directors, 

management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance 

regarding the achievement of objectives in the following categories :  

(a) reliability of financial reporting  

(b) compliance with applicable laws and regulations and  

(c) effectiveness and efficiency of operations.” 

 

Yang dapat diartikan bahwa pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi 

oleh aturan direksi, manajemen, personalia lainnya yang disusun untuk memberi jaminan 

yang berhubungan dengan pencapaian tujuan berikut ini: 

a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan 

b. Dapat dipercayanya laporan keuangan 

c. Kesesuaian dengan undang-undang yang ditetapkan dan aturan 

 

 

Pengertian sebelumnya mengandung arti sebagai berikut: 



 

a. Pengendalian intern adalah suatu proses. Artinya menjadi alat mencapai tujuan yang 

terdiri dari tindakan dan menyatu dalam infrastruktur lembaga atau perusahaan. 

b. Pengendalian intern dipengaruhi oleh organisasi. Hal ini tak hanya menyangkut 

pedoman kebijakan dan formulir, tetapi orang-orang pada setiap level organisasi, 

termasuk dewan direksi, manajemen, dan lainnya. 

c. Pengendalian intern dapat diharapkan memberikan jaminan yang beralasan 

(reasonable), bukan jaminan mutlak (absolute), karena ada batasan-batasan yang 

melekat pada sistem pengendalian intern. 

d. Pengendalian menjadikan penggerak pencapaian tujuan dalam laporan keuangan, 

kesesuaian dan operasi. 

Mulyadi dan Puradiredja (2002:180) mengemukakan definisi struktur 

pengendalian intern sebagai berikut: 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: (a) keandalan laporan 

keuangan (b) kepatuhan terhadap hukum (c) efektivitas dan efisiensi operasi.” 

 

Pengertian di atas menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang 

dilakuakan oleh dewan komisaris, manajemen dan pimpinan yang berada di bawah 

mereka untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian tercapai. 

 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen 

perusahaan dalam menyelenggarakan operasi usahanya, dan juga harus memperhatikan 

aspek biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diharapkan. Dalam rangka 

merancang suatu pengendallian internal yang baik, perlu melihat tujuan pengendalian 

seperti yang sesuai dengan Standards for The Profesional Prectise of Internal Auditing 

(Standard 300), Scope of Work, 5 (Lima) tujuan utama pengendalian intern adalah untuk 

meyakinkan: 

“1. Reliability and integrity of information,  

2. Complience with policies, plans, procedures, laws, regulation and contract, 

3. Safeguarding assets,  

4. Economical efficient use of resources,  



 

5. Accomplishment of established objectives and goals for operations and 

program.” 

 

Kutipan tersebut dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Keandalan dan integritas informasi 

2. Ketaatan dan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan 

3. Mengamankan aktiva 

4. Pemakaian sumber daya yang ekonomis dan efisien 

5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan. 

 

Kelima tujuan pengendalian tersebut merupakan hasil (output) suatu pengendalian 

intern yang memadai, tetapi pengendalian intern yang bagaimana baiknya tidak dapat 

dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang 

dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem 

tersebut. 

 

2.2.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Komponen-komponen yang terdapat di dalam pengendalian internal menurut 

COSO yang dikutip menurut Sunarto (2003;142) adalah sebagai berikut : 

 “1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian) 

2. Risk Assessment (Penafsiran Risiko) 

3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian). 

4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi). 

5. Monitoring (Pemantauan)” 

 

Komponen-komponen pengendalian internal tersebut di atas, merupakan proses 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian internal. Kelima komponen 

pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, komisaris, dan 

pemilik suatu badan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap 

perusahaan tersebut. 

2. Penafsiran Risiko 



 

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang 

berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk 

meredam risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pada umumnya aktivitas 

pengendalian yang mungkin berhubungan dengan audit dapat dikategorikan sebagai 

kebijakan dan prosedur yang menyangkut  tinjauan pelaksanaan kerja, pengolahan 

informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. 

4. Informasi dan komunikasi 

Tujuan dari sistem informasi akuntansi perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, 

mengumpulkan, mengklsifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi, dan 

menjaga kebenaran aset yang bersangkutan. Sistem informasi akuntansi setiap 

perusahaan terdiri dari banyak sub komponen, umumnya berupa transaksi seperti 

penjualan dan pembelian. 

5. Pemantauan 

Pemantauan merupakan tindak lanjut yang digunakan sebagai tambahan terhadap 

keempat unsur lainnya yang dibuat untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 

tujuan tertentu telah tercapai. Pemantauan berkenaan dengan penilaian keefektivan 

yang terus menerus pada desain dan operasi pengendalian intern sehingga dapat 

disesuaikan dengan perubahan lingkungan. 

 

2.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern menurut Mulyadi 

(1998:173) adalah sebagai berikut: 

“1. Kesalahan dalam pertimbangan 

2. Gangguan 

3. Kolusi 

4. Pengabaian oleh manajemen 

5. Biaya lawan manfaat” 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan. 



 

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin, karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lainnya. 

2. Gangguan. 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel 

secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan berupa membuat kelalaian, 

tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau 

permanen dalam personel dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi. 

Tindakan bersama beberapa indivitu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi, 

kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk 

melindungi aktiva perusahaan dan tidak terungkapnya ketidak beresan atau tidak 

terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen. 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang ditetapkan untuk tujuan 

yang tidak sah seperti keuntungan pribadi, manajer, penyajian kondisi keuangan yang 

berlebihan, atau kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat. 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut karena 

pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya mungkin tidak 

dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian intern. 

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa pengendalian intern memiliki 

keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal bukan 

ditujukan untuk menghilangkan semua kecurangan dan kesalahan seminimal mungkin, 

sehingga apabila terjadi kecurangan dan kesalahan dapat diketahui dan diatasi dengan 

cepat dan baik. 

 

 



 

2.2.5 Aplikasi Pengendalian Internal dalam Perbankan 

Beberapa bentuk aplikasi pengendalian internal dalam perbankan menurut Teguh 

Pudjo Mulyono (1999;31) dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Division of Duties (Pemisahan Tugas) 

Yaitu saat pemisahan tugas antara fungsi-fungsi administratif, operasional, dan 

penyimpanan khususnya dalam kegiatan perkreditan. 

2. Dual Control (Pengendalian Ganda) 

Yaitu suatu bentuk prosedur kerja yang menciptakan adanya suatu pengecekan ulang 

atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk 

menentukan : 

a. Apakah tugas pelaksana telah bertindak sesuai dengan batas wewenangnya untuk 

menangani transaksi yang telah dilakukannya. 

b. Apakah transaksi yang telah terjadi telah dicatat, dibukukan, diadministrasikan 

dengan benar. 

c. Apakah transaksi tersebut telah disesuaikan dengan prosedur yang benar. 

3. Joint Custodody (Penjagaan Bersama) 

Dalam kegiatan sehari-hari bank banyak mengelola berbagai barang dimana beberapa 

diantaranya harus disimpan oleh bank. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak 

menguntungkan, dibuat suatu sistem pemegang kunci lebih dari satu orang. Apabila 

memungkinkan para pemegang saham memiliki perbedaan kunci dalam 

perusahaannya dan apabila tempat penyimpanan akan dibuat maka setiap pemegang 

saham harus hadir. 

4. Mandatory Vacation (Pemberian Hak Cuti) 

Yaitu bentuk mekanisme pengendalian dengan cara pemberian hak dan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan cuti dalam jangka waktu tertentu. Pemberian cuti 

dimaksudkan untuk memiliki kesegaran mental dan jasmani, serta dalam rangka 

memberi kesempatan pada penggantinya untuk menilai kesalahan dan mengadakan 

tindakan koreksi bila terdapat kesalahan yang tidak disadari yang telah dilakukan oleh 

pegawai yang melaksanakan cuti tersebut. 

5. Number Control (Pengendalian dengan Penomoran) 



 

Yaitu bentuk mekanisme pengendalian melalui penomoran atas formulir dan kertas 

kerja yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan kerja serta pemberian kode nomor 

yang sistematis atas setiap transaksi yang dilakukan, 

6. Outside Activities of Bank Personnel (Pembatasan Kegiatan Pegawai Bank) 

Misalnya : tiap personel bagian perkreditan idealnya tidak memiliki kegiatan usaha 

yang bersifat positif motif, khususnya yang berhubungan dengan debiturnya yang 

dapat memberikan keuntungan pribadi diluar usaha bank tersebut. 

7. Rotation of Duty Assignment (Rotasi Kerja) 

Yaitu suatu bentuk mekanisme pengendalian melalui rotasi pegawai secara sistematis 

dengan tujuan : 

a. Menghilangkan kejenuhan 

b. Menghilangkan sikap apatis 

c. Menimbulkan motivasi 

d. Memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi 

8. Independence Balancing (Pengendalian Melalui Persamaan) 

Yaitu suatu bentuk pengendalian melalui persamaan akuntansi. Apabila proses 

akuntansi dilakukan dengan benar, maka secara otomatis akan menghasilkan 

keseimbangan antara saldo debit atau kredit. 

 

2.3 Pengendalian Internal Kredit 

Dalam setiap bank, pemberian kredit merupakan usaha pokok karena bank akan 

menarik keuntungan dari selisih antara bungan yang diterima dengan bunga yang 

dibayarkan (cost of money) sehingga divisi pemberian kredit merupakan sumber 

pendapatan utama bank. Untuk itu sumber pendapatan utama harus mendapatkan 

pengawasan yang memadai sehingga terhindar dari segala penyelewengan yang dapat 

merugikan perusahaan. Maka perlu dirancang suatu pengendalian internal kredit yang 

sebaik mungkin. 

Walaupun tidak ada pengendalian internal yang secara mutlak dapat mencegah 

segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan, setidaknya apabila terjadi 

penyelewengan akan dapat diketahui dan pimpinan perusahaan dapat dengan cepat 

mengambil tindakan pencegahan atau koreksi. 



 

Pada umumnya pengendalian internal kredit meliputi unsur-unsur pengendalian 

internal berupa penelaahan dan penekanan pada tujuan pengendalian yang ingin dicapai 

perusahaan. Menurut La Midjan (1994;355), memuat prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Perlu adanya pemisahan fungsi antara : 

a. Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit 

b. Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggara kredit atau administrasi kedit. 

c. Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit. 

2. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai 

posisi dan dengan kredit. 

3. Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan. 

4. Perlu pelaksanaan investarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut pengawasan 

administrasi. 

5. Perlu diciptakan peraturan-peraturan intern yang akan menjamin keamanan atau 

kelayakan, baik bersifat preventif maupun represif. 

6. Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat. 

7. Perlu disusun sistem pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas pemberian 

kredit berikut rekening-rekening giro, kredit dan lain-lain. 

 

 Untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai atas pemberian kredit 

pada suatu bank, yang perlu dilaksanakan adalah disusunnya pemisahan fungsi antara : 

1. Fungsi pembahasan kredit, yaitu fungsi yang menganalisa kemungkinan kredit dapat 

diberikan atau tidak. 

2. Fungsi penyelenggaraan kredit, yaitu fungsi yang melaksanakan tata usaha dan 

administrasi kredit, mengisi kartu teknis kredit, memlihara dokumen debitur dan lain-

lain. 

3. Fungsi pengawasan kredit, yaitu yang mengawasi setelah kredit diberikan. 

 

2.4 Tujuan Pengendalian Internal Kredit 

Tujuan pengendalian kredit menurut Teguh Pudjo Mulyono (1993;463), adalah 

sebagai berikut : 

“1. Agar penjagaan/pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, dibidang 

perkreditan dapat dilakukan dengan baik untuk menghindarkan 



 

penyelewengan-penyelewengan baik dari pihak ekstern bank maupun intern 

bank. 

2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi di bidang 

perkreditan. 

3. Untuk meningkatkan efesiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha 

di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana  yang ada. 

4. Untuk memajukan agar kebijakan yang telah ditetapkan seperti : manual 

perkreditan, surat-surat edaran dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan 

baik.” 

 

Agar diperhatikan, masing-masing tujuan pengendalian internal kredit di atas 

mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya. Seperti adanya administrasi kredit yang 

dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu dan mempermudah menemukan 

penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Adanya sistem dokumentasi yang baik 

terhadap arsip-arsip perkreditan akan memajukan efesiensi pengelolaan di bidang 

perkreditan. Jadi dengan demikian, pelaksanaan pengendalian internal kredit tersebut 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan tidak semata-mata mencari atau 

menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan. 

 

2.5 Kriteria Pengendalian Internal Kredit yang Efektif 

Pengendalian internal kredit akan efektif apabila terdapat unsur-unsur 

pengendalian internal sebagai berikut : 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, komisaris, dan 

pemilik suatu badan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap 

perusahaan tersebut. 

2. Penafsiran Risiko 

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang 

berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk 

meredam risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pada umumnya aktivitas 

pengendalian yang mungkin berhubungan dengan audit dapat dikategorikan sebagai 



 

kebijakan dan prosedur yang menyangkut  tinjauan pelaksanaan kerja, pengolahan 

informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. 

4. Informasi dan komunikasi 

Tujuan dari sistem informasi akuntansi perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, 

mengumpulkan, mengklsifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi, dan 

menjaga kebenaran aset yang bersangkutan. Sistem informasi akuntnsi setiap 

perusahaan terdiri dari banyak sub komponen, umumnya berupa transaksi seperti 

penjualan dan pembelian. 

5. Pemantauan 

Pemantauan merupakan tindak lanjut yang digunakan sebagai tambahan terhadap 

keempat unsur lainnya yang dibuat untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 

tujuan tertentu telah tercapai. Pemantauan berkenaan dengan penilaian keefektifan 

yang terus menerus pada desain dan operasi pengendalian intern sehingga dapat 

disesuaikan dengan perubahan lingkungan. 

 

2.6 Pengertian Efektivitas 

Banyak pengertian yang diberikan para ahli mengenai efektivitas, untuk 

memperjelas pengertian tersebut, penulis akan memberikan beberapa pengertian dari 

efektivitas: 

Pengertian efektivitas (effectiveness) menurut Sawyer’s (2005:211) adalah 

sebagai berikut: 

“Menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan 

dampak tertentu.” 

 

Sedangkan menurut Anthony dan Young (1999:11) efektivitas diuraikan sebagai 

berikut: 

“Effectiveness is the relationship between a responsibility centre’s output and its 

objective.” 

 

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 dikataan semakin efektif pula unit tersebut. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu 

dihubungkan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi, suatu perusahaan dapat 

dikatakan telah beroperasi dengan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dalam hal ini efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan keluaran tertentu dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dan 

kemampuan menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk menghasilkan keluaran 

yang lebih besar. 

 

2.7 Kredit 

2.7.1 Pengertian Kredit 

 Pengertian kredit menurut Raymond yang dikutip Thomas Suyatno (1995;13), 

mengemukakan pengertian kredit sebagai berikut : 

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan 

pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena 

penyerahan barang-barang sekarang.” 

 

 Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 memberikan 

pengertian kredit 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 untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan.” 

 

2.7.2 Unsur-unsur Kredit 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit berdasarkan atas kepercayaan, 

sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini 

berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit betul-betul yakin bahwa 

penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka 

waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 



 

 Dengan demikian dapar disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit 

adalah: 

1. Kepercayaan 

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam 

bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka 

waktu tertentu di masa yang akan datang. 

2. Waktu 

Yaitu masa yang akan memisahkan antara pembelian kredit prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu 

ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih 

tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

3. Degree Of Risk 

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka 

waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan 

diterima kemudian hari. 

4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga 

dalam bentuk barang atau jasa. 

 

2.7.3 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan kredit mencangkup scope yang luas. Dua fungsi pokok yang saling 

berkaitan. Thomas Suyatno (1995;14), tujuan kredit adalah : 

1. Profitability 

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang dapat 

diperoleh dari bunga. 

2. Safety 

Yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin 

sehingga tujuan profitability dapat benar-benar terccapai tanpa hambatan yang berarti. 

 

 Menurut Drs. H. A. Chalik (1995;16-18), dalam bukunya dasar-dasar perkreditan 

perbankan dalam kehidupan perekonomian antara lain : 

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang 



 

a. Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya 

kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau 

untuk meningkatkan usahanya. 

b. Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga 

keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-

perusahaan untuk meningkatkan daya usahanya. 

2. Kredit dapat meningkatkan perepdaran dan lalu lintas uang 

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran 

baru seperti cek, biro, bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran 

dilakukan dengan cek, giro,bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan 

peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat 

pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan 

berkembang pula. 

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi 

barang jadi. Selain itu, kredit dapat pula meningkatkan oeredaran barang, baik 

melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu 

tempat dan menjualnya ke tempat lain.  

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 

Dalam keadaan yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara 

lain: 

a. Pengendalian inflasi 

b. Peningkatan ekspor, dan 

c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. 

5. Kredit dapat meningkatkan gairah berusaha 

Setiap orang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut, namun 

adakalanya dibatasi oleh kemampuan dari faktor permodalan. Bantuan kreedit yang 

diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurang mampuan para pengusaha dalam 

faktor permodalan tersebut, sehingga pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. 

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 



 

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan 

mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek tersebut, 

maka para pekerja yang bekerja di suatu perusahaan akan mendapatkan pendapatan.  

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan 

bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

2.7.4 Jenis-jenis Kredit 

 Terdapat berbagai jenis fasilitas kredit yang ditawarkan bank kepada masyarakat. 

Adapun jenis-jenis kredit yang ditawarkan perbankan kepada masyarakat. Menurut 

Kasmir (2003;76-79), adalah sebagai berikut: 

1. Kredit dilihat dari sudut tujuannya 

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses konsumtif. 

b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi. 

c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli 

barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri atas : 

1) Kredit perdagangan dalam negeri 

2) Kredit perdagangan luar negeri 

2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya 

a. Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit berjangka waktu 

maksimum 1 tahun. 

b. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit yang berjangka 

waktu antara 1 sampai 3 tahun. 

c. Kredit jangka panjang (long term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu 

lebih dari 3 tahun. 

3. Kredit dilihat dari sudut jaminannya 

a. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan) 

b. Kredit dengan jaminan (secured loan) 

4. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya 



 

a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan 

oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. 

b. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang 

diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau 

penanaman modal. 

5. Kredit dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan ataupun 

pertanian rakyat. 

b. Kredit peternakan, yaitu kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif 

pendek. Misalnya peternakan ayam atau sapi. 

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

industri kecil, menengah atau besar. 

d. Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional 

seperti; dosen, dokter, atau pengacara 

 

 Kredit Investasi 

Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank adalah kredit investasi. Mengenai 

pengertian kredit investasi dikemukakan oleh Kasmir (2003;76), sebagai berikut: 

“Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau 

membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode 

yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan 

utama perusahaan.” 

 

 Menurut Thomas Suyatno (1995;29), dan kawan dalam bukunya Dasar-dasar 

perkreditan kredit investasi adalah :  

“Kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank 

kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.” 

 

Ciri-ciri invetasi : 

1. Diperlukan untuk penanaman modal 

2. Mempunyai perencanaan yang terarah 



 

3. Waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang 

 Sehubungan dengan ciri-ciri di atas, maka pada umumnya jumlah uang dalam 

kredit investasi relatif besar dan jangka waktunya relatif lama. Hal ini akan menyangkut 

risiko pada pihak bank. Untuk menghindari atau memperkecil resiko atas pemberian 

kredit maka bank harus menetapkan suatu prosedur tertentu dalam memberikan kredit. 

 

2.8 Prosedur Umum Pemberian Kredit  

 Pada umumnya terdapat 6 tahap yang harus dilakukan oleh bank yang 

berhubungan dengan pemberian kredit, yaitu: 

1. Pengajuan dan permohonan kredit. 

2. Penilaian dan analisa kredit. 

3. Keputusan atas permohonan kredit. 

4. Realisasi dan administrasi kredit. 

5. Pengawasan dan pengendalian kredit. 

6. Penyelesaian dan penagihan kredit. 

 

2.8.1 Pengajuan dan Permohonan Kredit  

Untuk memperoleh kredit, pemohon harus memenuhi syarat dan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh bank. Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, baik 

permohonan baru untuk mendapat kredit, permohonan tambahan kredit, permohonan 

perpanjangan masa berlaku kredit maupun perubahan syarat kredit. 

Formulir permohonan kredit pada umumnya berisi data yang bersifat informasi umum 

meliputi nama, alamat jelas pemohon, nama para pemilik atau pemegang saham 

perusahaan, susunan pengurus perusahaan sebelum menjadi nasabah maupun sejak 

menjadi nasabah . 

Sedangkan data kuantitatif terdiri dari informasi mengenai data keuangan 

pemohon kredit yang terdiri dari data proyeksi usaha yang dilakukan, realisasi keuangan 

yang dicapai pada suatu periode lalu, serta data keuangan lainnya, informasi mengenai 

jaminan, seperti aktiva tetap, aktiva tidak tetap atas persediaan barang maupun 

piutangnya serta informasi lainnya yang menyangkut besarnya kredit yang diminta. 



 

Informasi yang diperoleh akan diteliti kebenarannya oleh pihak bank, kemudian 

pihak bank akan menentukan dan memutuskan apakah pemohon dapat dipertimbangkan 

atau ditolak. Suatu permohonan kredit ditolak apabila dalam penelitian pendahulun 

disimpulkan bahwa pemohon tersebut dalam larangan pemberian kredit oleh pemerintah 

atau menyimpang dari kebijakan perkreditan. Penolakan tersebut akan diberitahukan 

kepada pemohon secara tertulis. 

Sedangkan untuk pemohon kredit yang dipertimbngkan, akan diproses atau 

ditiadakan persiapan dengan melengkapi informasi yang diperlukan atau yang dikenal 

dengan persiapan kredit. 

Persiapan kredit adalah pengumpulan informasi atau data selengkap mungkin 

tentang pemohon kredit. Dalam pengmpulan informasi tersebut, diadakan wawancara 

langsung antara pejabat bank dengan pemohon. Tujuan wawancara ini adalah untuk 

mencari informasi tambahan termasuk masalah yang dihadapi pemohon. 

 

2.8.2 Penilaian dan Analisa Kredit 

 Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai kelayakan permhonan kredit 

yang diajukan kepada bank, disamping itu penilaian dan analisa ini dilakukan dengan 

tujuan untuk meletakan kepercayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di 

kemudian hari bila kredit dikabulkan. Dengan analisa kredit masalah dapat ditekan 

seminimal mungkin. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penilaian dan analisa terhadap syarat-

syarat kredit. Kualitas hasil analisis tergantung pada faktor tenaga analis, faktor bahan 

yang diolah, dan teknik penganalisaan. 

 

2.8.2.1 Prinsip Penilaian Kredit 

Dalam melakukan penilaian kredit, pejabat yang menangani kredit            secara 

umum menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan 5C + 2C. 

Menurut Munawir (2002;235-236), prinsip-prinsip tersebut adalah :  

1. Character (watak) 

Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pimpinan 

perusahaan pemohon kredit dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. 



 

2. Capacity (kemampuan) 

Menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan (pemohon kredit) beserta stafnya baik 

kemampuan dalam manajemen maupun dalam bidang usahanya. 

3. Capital (Modal) 

Menunjukkan posisi keuangan perusahaan pemohon kredit secara keseluruhan yang 

ditunjukkan oleh ratio financial dan penekanan komposisi tangible networtnya. Bank 

harus memnuhi bagaimana perimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal 

sendiri. 

4. Collateral (Agunan) 

Menunjukkan besarnya aktiva yang akan dijadikan sebagai jaminan atas kredit yang 

diberikan oleh bank. 

5. Conditions of Economic 

Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha 

pemohon kredit. 

6. Constraints 

Tambahan prinsip dari 5C lainnya perlu dijadikan bahan penilaian dan pertimbangan 

dalam penilaian kredit adalah prinsip constraints, yaitu faktor hambatan dan 

keterbatasan yang dapat timbul dalam perkreditan. Dalam pemutusan kredit perlu 

dilakukan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya hambatan tersebut yang pada 

gilirannya akan dapat mengganggu kelancaran pembayaran kredit. 

7. Convering 

Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh bank dengan mengikuti asuransi yang 

bertujuan untuk menghindari adanya kerugian apabila kredit diberikan mengalami 

kemacetan. 

 

2.8.2.2 Aspek-aspek dalam Analisa Kredit 

Ada beberapa aspek yang perlu dianalisa secara tepat dan akurat selain prinsip-

prinsip penilaian kredit tadi. Menurut Ir. Drs. Lukman Dendawijaya (2005;92-98), adalah 

sebagai berikut : 

1. Aspek manajemen dan organisasi 



 

Penilaian aspek manajemen perusahaan dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan dan 

kemampuan juga kecakapan manajemen perusahaan. Penilaian aspek ini sangat 

kompleks perlu diperoleh informasi secara informal melalui pihak yang tahu persis 

keadaan manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

2. Aspek Pemasaran 

Penilaian aspek pemasaran produk memang perlu diketahui bank mengenai 

kemungkinan pangsa pasar yang dapat dicapai oleh produk tersebut terutama bagi 

produk-produk yang masih baru. Oleh karena itu dalam menganalisis aspek ini perlu 

diperhatikan daya serap, daya beli konsumen serta prospek produk tersebut di masa 

yang akan datang. 

3. Aspek Teknis 

Tujuan penilaian aspek inni antara lain untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

dan kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya. Penilaian aspek ini 

meliputi penilaian alat-alat produksi, tenaga keerja yang terlatih, proses produksi 

yang meliputi rencana dan supervisi serta terjaminnya bahan baku secara kontinyu 

dan dekat dari lokasi proyek. 

4. Aspek Keuangan 

Penilaian keadaan keuangan pemohon kredit dapat dilakukan dengan menganalisis 

laporan keuangan, yang meliputi arus kas, rasio-rasio keuangan, dan modal kerja 

perusahaan. Dari data tersebut dapat diketahui mengenai kinerja perusahaan dan 

selanjutnya dapat dibuat proyeksi keadaan keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

5. Aspek Hukum 

Aspek ini pada prinsipnya untuk menilai kebutuhan ketentuan-ketentuan legalitas 

oleh perusahaan yang meliputi akte pendirian serta ijin usaha. 

6. Aspek Sosial dan Ekonomi 

Aspek ini berkaitan dengan lingkungan dimana proyek tersebut berlokasi. 

7. Aspek AMDAL 

Aspek ini berkaitan dengan dampak lingkungan dimana proyek tersebut berada. 

 

 



 

2.8.3 Keputusan Atas Permohonan Kredit 

Hasil penilaian dan analisa akan diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk 

mengambil keputusan berupa penolakan atau persetujuan/permohonan kredit. Persetujuan 

kredit dapat dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kredit ataupun Pimpinan Kantor Cabang, 

apabila jumlahnya kecil dan masih dalam batas kewenangannya. Apabila jumlah yang 

diminta besar, maka kantor cabang harus mengusulkan permohonan kredit tersebut 

kepada kantor pusat atau direksi, disertai dengan hasil penilaian dan analisa yang telah 

dilakukan pemeriksaan terhadap hasil penilaian dan analisa yang telah dilakukan oleh 

kantor cabang. 

Jika permohonan kredit ditolak, maka keputusan penolakan harus disampaikan 

secara tertulis kepada pemohon disertai dengan penolakan. Jika permohonan kredit 

disetujui, maka keputusan bank untuk memutuskan sebagian atau seluruh kredit harus 

disampaikan kepada pemohon secara tertulis dalam bentuk surat pemberitahuan kredit. 

Surat pemberitahuan biasanya merupakan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai syarat 

kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh para peminjam. 

 

2.8.4 Realisasi dan Administrasi Kredit 

Apabila calon debitur telah memenuhi semua syarat dan prosedur kredit, maka 

bank akan menetapkan waktu kapan kredit tersebut dapat dicairkan. Pada saat kredit akan 

dicairkan, terlebih dahulu debitur akan menandatangani surat atau akte perjanjian kredit 

beserta lampiran-lampirannya. 

Surat Perjanjian Kredit (SPK) ini, dapat dibuat di bawah tangan atau dibuat 

dihadapan notaris, tergantung dari besarnya kecilnya jumlah kredit yang diberikan atau 

sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Lampiran dari SPK biasanya terdiri dari 

akta pengikatan jaminan (hipotik, fiducia, atau gadai), surat kuasa penjual dan lain-lain. 

Setelah suatu kredit dicairkan bank akan melakukan administrasi 

kredit.Administrasi kredit ini merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi 

perkreditan pada suatu bank Dari administrasi kredit ini, bank dapat memberikan 

pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan secara 

perorangan maupun secara keseluruhan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat 

dalam sistem dokumentasi perkreditan. 



 

Dengan adanya administrasi kredit yang baik, dapat mempermudah laporan-

laporan di bidang perkreditan baik untuk kepentingan intern (kepentingan manajemen 

dan dewan komisaris) maupun untuk kepentingan ekstern (Bank Indonesia dan debitur). 

 

2.8.5 Pengawasan dan Pembinaan Kredit 

Sasaran pembinaan dan pengawasan kredit adalah keseluruhan keadaan usaha 

nasabah yang meliputi hubungan kredit antar bank dengan peminjam, karakter pengurus 

perusahaan, keadaan dan perkembangan usahanya. Pengawasan dan pembinaan yang 

dilakukan bank dapat bersiat aktif maupun pasif. 

1. Pengawasan aktif 

Pengawasan aktif dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu petugas bank akan 

datang ke tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui 

masalah yang timbul. 

2. Pengawasan pasif 

Pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dibuat 

debitur seperti laporan keuangan, laporan penyaluran keuangan, dan laporan aktivitas. 

Pengawasan akan berjalan dengan baik apabila petugas pengawasan menguasai 

sepenuhnya hal-hal yang tercantum dalam pelaksanaan. 

Pengawasan mengenai hubungan kredit mencangkup hal sebagai             berikut : 

1. Saldo debit tidak boleh melebihi maksimum kredit dan ijin tarik yang ditetapkan oleh 

bank. 

2. Pembayaran bunga dan pembayaran lainnya harus dilunasi pada waktu yang 

ditentukan. 

3. Angsuran kredit atau pelaksanaan kredit harus dilaksanakan tepat pada waktunya. 

4. Penggunaan kredit harus sesuai dengan tujuannya. 

5. Jumlah nilai jaminan harus selalu mencukupi. 

6. Barang yang dijaminkan harus diasuransikan. 

 

Pengawasan mengenai karakter pengurus dan perkembangan usaha debitur 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 



 

1. Apakah pengurus senantiasa mempunyai kemauan serta berusaha memenuhi 

kewajibannya kepada bank atau tidak. 

2. Keadaan usaha debitur menguntungkan atau tidak. 

3. Prospek atau masa depan usaha berjalan dengan lancar atau tidak. 

Keadaan atau perkembangan usaha debitur seringkali dipengaruhi oleh ekstern 

yang sebagian dapat di atasi peminjam, seperti persaingan dengan usaha yang sejenis dan 

faktor ekstern yang diluar kemampuan debitur seperti inflasi, resesi ekonomi, dan 

sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengawasan kredit dilakukan dalam 

bentuk laporan tentang keadaan atau perkembangan usaha seperti perkembangan necara                   

rugi laba, laporan stock barang, laporan produksi, laporan penjualan, laporan piutang, dan 

sebagainya yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan setempat. 

 

2.8.6 Penyelesaian dan Penagihan Kredit 

Penyelesaian kredit dimaksudkan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan 

kredit yang diragukan atau macet setelah usaha pembinaan kredit tidak mungkin dapat 

diselessaikan secepatnya. Jadi apabila kredit yang diberikan menunjukkan gejala yang 

meragukan dalam pengembaliannya atau digolongkan kredit macet maka perlu diambil 

langkah yang dianggap baik untuk menyelamatkan kredit tersebut. Informasi pertama 

adanya gejala tersebut diperoleh dari pengawasan kredit. Untuk dapat mengetahui lancar              

atau macet suatu kredit, dapat digunakan ukuran kolektibilitasnya. Tingkat kolektibilitas 

suatu kredit dibagi dalam kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang 

lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet. Tingkatan ini ditentukan oleh faktor-

faktor sebagai berikut : 

1. Ketepatan waktu dan pembayaran hutang pokok dan bunganya. 

2. Sudah atau belum lewat atau berakhir jangka waktunya. 

3. Hasil penilaian kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi hutang pokok dan 

bunganya. 

 

Guna memperbaiki kredit yang sudah tergolong diragukan atau macet, usaha 

penyelesaian atau penyelamatan kredit dapat ditempuh sebagai berikut : 

1. Memberi peringatan tertulis kepada nasabah untuk segera melunasi  kreditnya. 



 

2. Pihak bank juga mempertimbangkan untuk memberikan kredit baru kepada nasabah, 

setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia,                     dengan mengemukakan 

alasan dasar pertimbangan, rencana jadwal           pelunasan sehingga jelas. Adanya 

infeksi tersebut dapat memberikan atau meningkatkan kemampuan nasabah untuk 

melunasi hutang lama maupun hutang baru. 

3. Penyelesaian atas kredit dapat dilakukan melalui jalur hukum. 

 

2.9 Pengertian Peranan 

Menurut Soerjono Soekanto (2002;234), peranan didefinisikan sebagai berikut : 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencangkup 3 hal, yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan pasti atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.” 

 

Menurut Komaruddin (1994;768) peranan didefinisikan sebagai berikut : 

“1. Bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh seseorang manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok. 

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

padanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.” 

 

Yang dimaksud peranan dalam penelitian ini menyangkut fungsi yang 

dilaksanakan, yaitu fungsi dari suatu variabel dihubungkan dengan variabel yang lain 

dalam hubungan sebab akibat yakni bahwa audit internal yang memadai berperan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal kredit investasi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Peranan Audit Internal di dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Internal Kredit Investasi 

Seperti yang telah dikemukakan di muka, bahwa audit internal adalah fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi yang diperlukan untuk memeriksa, 

menilai dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk pengendalian internal kredit 

investasi. Tujuan audit bagi suatu perusahaan tidak hanya sekedar untuk mengamati dan 

mengecek kegiatan secara fisik saja, tetapi juga untuk melaksanakan suatu fungsi yang 

sangat berguna dalam melakukan 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 suatu perusahaan. Audit internal membantu manajemen dalam 

menjalankan pengendalian di perusahaan, sehingga bila ada penyelewengan-

penyelewengan dapat dideteksi lebih dini. 

Dapatlah dipahami bahwa audit internal mempunyai peranan penting di dalam 

mengefektifkan pengendalian internal atas kredit investasi, karena melalui fungsi ini 

kesepadanan serta keefektifan pengendalian internal selalu dikaji atau dinilai secara 



 

kontinyu dan tidak memihak (independen), sehingga pengendalian internal atas kredit 

investasi dapat dijaga agar tetap memadai dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. 

 

2.10.1 Kriteria Audit Internal yang Berperan 

Audit Internal akan berperan jika manajemen lini telah berhasil membina dan 

memelihara pengendalian internal, yaitu : 

1. Compliance, yaitu mendorong ditaatinya hukum dan peraturan mengenai kredit. 

2. Verification, yaitu mendorong keandalan pelaporan informasi mengenai kredit. 

3. Evaluation, yaitu mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


