
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi atau perusahaan merupakan sekelompok orang yang secara 

formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Tujuan organisasi dapat bersifat profit oriented maupun non profit 

oriented. Dalam pencapaian tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh sumber 

daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Agar tujuan dapat tercapai secara optimal, 

penggunaan sumber daya harus dilakukan secara baik. Sumber daya manusia 

(pegawai) adalah hal yang sangat kritis untuk tercapainya suatu tujuan. Sehingga 

manusia ini merupakan sumber daya yang paling penting dan berperan dalam 

menjalankan aktivitas perusahaan. 

Dengan adanya tujuan tersebut, manajemen perusahaan harus menetapkan 

cara yang terbaik dalam mendapatkan, memelihara, serta mempertahankan 

seluruh sumber daya manusia yang mereka miliki. Perusahaan harus merancang 

lingkungan kerja yang akan memotivasi pegawai sehingga dapat mencapai 

keberhasilan tujuan. Perusahaan juga harus mengembangkan rencana untuk 

memonitor dan mengevaluasi pegawai. Dengan memonitor dan memberi 

kompensasi kepada pegawai secara wajar, maka pegawai akan tergerak untuk 

memaksimalkan kinerjanya. 

Aktivitas kinerja pegawai merupakan masalah yang sangat penting dan 

membutuhkan perhatian yang serius dari manajemen perusahaan. Dalam 



melaksanakan kegiatan tersebut harus adanya pengendalian, dimana ruang lingkup 

dan luas perusahaan sebagai suatu kesatuan organisasi yang akan mempengaruhi 

dan menjadikannya lebih kompleks. Karena semakin besar perusahaan, 

kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan kesalahan semakin terbuka, 

sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan, kebocoran dan ketidaktaatan 

terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk menghindari hal 

semacam ini dan untuk memberikan penilaian terhadap operasi perusahaan, maka 

dibutuhkan suatu pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan. 

Pengendalian internal yang handal dalam perusahaan dimaksudkan untuk 

meminimalkan segala bentuk kecurangan, kesalahan, dan penyelewengan yang 

dapat merugikan perusahaan. Penerapan pengendalian yang memadai diperlukan 

untuk menyediakan informasi yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya serta 

untuk mendorong kinerja sebagai alat pengendalian terhadap ketaatan pada 

kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian internal dapat tercapai jika 

unsur-unsur pengendalian audit internal terpenuhi ( Hiro Tugiman, 2005; 19 ). 

Oleh karena itu, manajemen perlu mengawasi pengendalian internal tersebut 

berjalan dengan wajar serta senantiasa melakukan perbaikan untuk menyesuaikan 

dengan perubahan keadaan. 

Untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan dan memberikan 

penilaian terhadap jalannya operasi perusahaan diperlukan suatu unit organisasi 

yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya yang disebut 

audit internal. Audit iternal bertugas untuk menilai apakah kinerja-kinerja yang 



dihasilkan perusahaan memang dapat diandalkan dan apakah harta milik 

perusahaan telah dilindungi dari kemungkinan penggelapan, pencurian, dan risiko 

lain, juga berkewajiban mengevaluasi dan menilai apakah kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan telah dipatuhi bawahannya. 

Pengelolaan yang memadai adalah yang menetapkan unsur-unsur 

pengelolaan, salah satu unsur dari pengelolaan adalah adanya unit organisasi yang 

bertugas melakukan audit atau pemeriksaan dan kedudukannya dalam perusahaan 

adalah independen. Unit audit internal harus bebas dari pengaruh bagian-bagian 

yang ada di perusahaan di mana audit internal ini akan melakukan penilaian, 

pengujian dan pengkajian secara cermat dari unsur-unsur lainnya yang terkandung 

dalam suatu pengendalian internal yang memadai. 

Kegiatan audit internal yang menjadi sasaran penelitan dikarenakan: 

1. Kinerja merupakan komponen yang utama dari komponen  lainnya, 

terlebih dalam perusahaan yang memiliki jumlah pegawai yang cukup 

besar. 

2. Banyaknya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan prosedur yang 

sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

Jadi pengaruh audit internal dalam mendukung kinerja dari pegawai 

menduduki posisi yang sangat penting dalam laju perkembangan perusahaan 

karena dengan adanya pengendalian internal dapat membantu di dalam 

meningkatkan operasi perusahaan, juga untuk mencegah dan mengurangi 

kemungkinan adanya kesalahan dan kecurangan. 



Pada umumnya di BUMN/BUMD telah memiliki tenaga kerja untuk 

melakukan pengendalian, yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI). Adapun yang 

disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) atau internal auditor di lingkungan 

BUMN/BUMD yaitu berfungsi sebagai alat bantu manajemen yang melakukan 

pengkajian ulang apakah alat pengendalian yang diciptakan telah berfungsi 

dengan baik. Peran SPI harus disadari dan didukung sepenuhnya oleh segenap 

karyawan perusahaan sehingga SPI dapat bekerja dengan baik dan pada akhirnya 

dapat mencapai tujuan perusahaan.   

Bank merupakan perusahaan yang mempunyai fungsi mencari dana (giro, 

tabungan, deposito), kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). 

Untuk menjalankan fungsi tersebut bank harus mempunyai tenaga kerja yang 

berkualitas, tidak hanya tenaga kerja yang berkualitas namun bank juga  

memerlukan pengendalian atas kinerja dari pegawai yang menjalankan fungsi dari 

bank. Salah satu tenaga kerja bank adalah Account Officer (AO). Account Officer 

adalah orang yang bertugas mencari nasabah yang sesuai dengan kriteria 

peraturan bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang 

diberikan. Kinerja yang baik dari Account Officer merupakan bagian penting dari 

laju aktivitas bank. Maka penulis mencoba untuk melihat bagaimana penerapan 

audit internal dan pengendalian internal kinerja Account Officer pada PT. Bank 

MEGA (persero) tbk. Bandung sebagai tempat penelitian. Account Officer dalam 

PT. Bank MEGA (persero) tbk. Bandung mempunyai tiga divisi, yaitu: 

1. Comercial Division  

Bertugas memberikan kredit dalam bentuk rekening koran (KRK) 



2. Consumer Division 

Bertugas memberikan kredit untuk kepemilikan rumah dan renovasi 

rumah (KPR) 

3. SME (Small Medium Enterprise) Division 

Bertugas memberikan kredit yang diperuntukan untuk modal kerja 

ataupun investasi. 

 Pada umumnya divisi-divisi tersebut memberikan kredit kepada calon 

debitur yang akan mengajukan permohonan kredit. 

PT. Bank MEGA (persero) tbk. Bandung merupakan salah satu 

perusahaan swasta yang memberikan pelayanan dalam bidang jasa perbankan 

dengan memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup besar, dengan jumlah pegawai 

yang cukup besar, perusahaan rentan akan terjadinya penyimpangan dan 

kecurangan yang terjadi, hal ini seperti yang terjadi di perusahaan pada tanggal 7 

Desember 2004 dimana Account Officer menyebabkan kredit macet (Sumber; 

http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/12/07/brk,20041207-82,id.html) yang 

diakses pada tanggal 11 Juli 2013. Oleh karena itu, perusahaan terindikasi bahwa 

adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap prosedur kinerja yang telah 

ditetapkan oleh PT. Bank MEGA (persero) tbk. Bandung. Seperti pemalsuan 

syarat pengajuan kredit, bahkan sampai menerima uang pelicin dari nasabah agar 

pengajuan kreditnya dapat disetujui. Penyimpangan tersebut berdampak kerugian 

yang material pada perusahaan karena pemberian kredit oleh Account Officer 

cukup besar nilainya dan terjadinya piutang tak tertagih karena kesalahan dalam 

menilai dan mengevaluasi nasabah. Tugas dari Account Officer yaitu menilai, 

http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/12/07/brk,20041207-82,id.html


mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan. Dalam hal ini penulis 

membatasi pada audit internal pengendalian kinerja Account Officer. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh audit internal dalam 

mendukung aktivitas kinerja Account Officer menduduki posisi yang sangat 

penting dalam laju perkembangan perusahaan karena dengan adanya sistem yang 

baik atas kinerja Account Officer dapat membantu dalam meningkatkan operasi 

perusahaan secara efektif juga mencegah dan mengurangi kemungkinan adanya 

kesalahan dan kecurangan dalam prosedur perusahaan yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu penulis tertarik mengadakan penelitian terhadap masalah di atas sebagai 

bahan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul :  

” PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP KINERJA 

ACCOUNT OFFICER (AO) ” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan Audit Internal terhadap kinerja Account Officer pada 

PT. Bank MEGA (persero) Tbk. Bandung sudah memadai. 

2. Apakah kinerja Account Officer pada PT. Bank MEGA (persero) Tbk. 

Bandung sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan Audit Internal dalam menunjang kinerja 

Account Officer PT. Bank MEGA (persero) Tbk. Bandung. 

 



1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

Audit Internal dalam menunjang kinerja Account Officer pada perusahaan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Audit Internal atas kinerja Account Officer 

yang dilaksanakan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui kinerja Account Officer di perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Audit Internal terhadap kinerja Account 

Officer. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung bagi: 

1. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha berdasarkan analisis 

tentang pengaruh audit internal terhadap kinerja Account Officer. 

2. Penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pengaruh audit internal terhadap kinerja Account Officer, untuk 

menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah, dan untuk 

mewujudkan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian 

sarjana ekonomi program studi akuntansi pada Universitas Widyatama 

Bandung. 



3. Pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan kepustakaan, serta dapat menjadi inspirasi bagi pembaca 

untuk lebih mengetahui bahwa pengaruh Audit Internal menjadi pondasi 

perusahaan guna mencapai tujuan.  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian secara langsung pada 

PT. Bank MEGA (persero) Tbk. Bandung yang terletak di Jalan. Gatot Subroto 

No. 289 Bandung. Sedangkan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan November 

2012 sampai dengan Desember 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


