
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Pengaruh  

 Pengaruh menurut Menurut Kamus Besar Indonesia (2002; 849) yaitu: 

 "Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang". 

 Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai seberapa besar daya yang 

ditimbulkan oleh audit internal dalam menunjang kinerja Account Officer (AO). 

2.1.2 Audit Internal 

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal 

 Audit Internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan organisasi 

sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan audit internal adalah memeriksa dan 

menilai efektivitas dan kecukupan dari sistem pengendalian internal yang ada dalam 

organisasi. Keberadaan atau alasan diadakan audit dalam operasi adalah bahwa audit 

ditujukan untuk memperbaiki kinerja. 

 Adapun pengertian audit internal menurut Sawyer's (2005; 10) adalah sebagai 

berikut: 

 "Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

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

organisasi untuk menentukan apakah: 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan 

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi 

3. 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 denga tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan 

membantu anggota organisasi dalam tanggung jawabnya secara efektif".  

 

The Institute of Auditors telah memberikan definisi baru tentang audit internal 

yang dikutip oleh Aren's (2008; 9) sebagai berikut: 

  "Intenal 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 process". 

 Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa audit internal adalah suattu aktivitas 

independen yang memberikan jaminan keyakinan yang dirancang untuk memberikan 

suatu nilai tambahan serta meningkatkan kegiatan organisasi perusahaan. 

 Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuan dengan cara 

memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematik untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, proses pengaturan dan 

pengelolaan organisasi. 

 Ada beberapa pendapat mengenai audit internal menurut Hiro Tugiman (2004; 3) 

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 Putradiredja (2002; 211) memberikan definisi mengenai audit 

internal sebagai berikut: 

 "Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam 

organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi dan kegiatan lain 



untuk memberikan jasa kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab 

mereka". 

  

 Menurut The Institute of Auditors yang dikutip oleh Boyton, 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 tersebut maka audit internal merupakan: 

1. Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu organisasi 

atau 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. 

2.1.2.2  Fungsi Audit Internal 

 Fungsi audit internal adalah membantu manajemen dengan jalan memberi 

landasan tindakan manajemen selanjutnya. 

 Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004; 19) menyatakan bahwa: 

 "Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal 

secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut 

memberikan nilai tambah bagi organisasi". 

 



Dalam uraian sebelumnya dapat disimpulkan secara singkat bahwa fungsi audit 

internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan efektivitas 

pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan. Kemudian memberikan hasil 

yang berupa saran atau rekomendasi dan memberikan nilai tambah bagi manajemen yang 

akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. 

 

2.1.2.3 Kompetensi Audit Internal 

 Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan 

setiap audit internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan harus menugaskan 

orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan 

dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara tepat 

dan pantas. 

 Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (2001; 322.3) menyatakan: 

 "Pada waktu menentukan kompetensi auditor internal, auditor harus memperoleh 

atau memutahirkan informasi dari audit tahun sebelumnya, mengenai faktor-

faktor berikut ini: 

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal 

2. Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan 

3. Kebijakan, program, dan prosedur audit 

4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan audit internal 

5. Supervisi dan reviu terhadap aktivitas audit internal 

6. Mutu dan dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi  

7. Penilaian atas kinerja audit internal". 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa audit internal harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten. Yang dimaksud kompeten adalah orang yang 

mempunyai pendidikan formal dan memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang yang 

ditekuninya. 

 



2.1.2.4 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 (recommendation) 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah: 

1. Memastikan/ memverifikasi (verification) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan 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 (recommendation) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemerikasaan 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/ memverifikasi (verification), menilai/ mengevaluasi 

(evaluation), dan rekomendasi (recommendation). 

 

2.1.2.5 Ruang Lingkup Audit Internal (Lingkup Penugasan) 

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

yang dikutip oleh Boyton, et al (2001; 183) adalah sebagai berikut: 

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

evaluation of the aduqacy 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 resource, (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; 

13) adalah sebagai berikut: 

 "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 internal. 

2. Pengendalian 



Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan 

pengendalian internal secara berkeseimbangan. 

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 

akuntanbilitas 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-

unit yang tepat dalam organisasi 

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan, mengkomunikasikan 

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan 

eksternal serta manajemen. 

 

2.1.2.6 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

 Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal (2004; 15) menyebutkan bahwa : 

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

secara formal di dalam audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit 

Internal dan persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi". 

 Jadi dimaksudkan agar tujuan, kewenangan 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, 

member 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 objektifitasnya 

yang berkaitan dengan aktivitas dengan aktivitas 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 memperoleh persetujuan dari 

manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk 

bagian audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan 

menyatakan bahwa bagian audit internal tidak memiliki kewenangan atau 

tanggung jawab kegiatan yang mereka periksa. 

 

2.1.2.7 Kualifikasi Audit Internal yang Memadai 

1. Independensi Audit Internal 

Independen menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh 

Boynton, et al (2001: 183) adalah: 

"Independence, Internal Auditors should be independent of the activities the audit. 

a. Organizational status 

The organizational status of internal auditing department should be sufficient to 

permit the accomplishment of its audit responsibilities. 

b. Objectively 

Internal Auditors should be objective to performing audits". 

 



 Independen memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan audit 

secara bebas dan objektif, juga memungkinkan audit internal membuat pertimbangan 

penting secara netral dan tidak menyimpang. Independensi menyangkut dua aspek, yaitu: 

1. Status organisasi, harus berperan sehingga memungkinkan untuk melaksanakan 

tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan tingkat atas, status 

yang dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal harus bertanggung jawab 

pada pimpinan yang memiliki wewenang yang cukup untuk menjamin jangkauan 

audit yang luas, pertimbangan dan tindakan yang efektif atas temuan dan saran 

perbaikan. 

2. Objektivitas, yaitu bahwa audit internal dalam melaksanakan fungsi dan 

tanggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan kejujuran dalam 

melaksanakan tugasnya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut hendaknya 

audit internal dibebaskan dari tanggung jawab operasionalnya. 

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004; 15), menyatakan: 

"Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi 

tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan memungkinkan jika 

fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap 

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi". 

Status organisasi unit audit internal memberikan keleluasaan untuk memenuhi 

atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Audit internal harus 

memperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan 

mendapatkan kerjasama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya 

secara bebas dari campur tangan pihak lain. 

2. Kompetensi Audit Internal 

 Agar tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan, seorang 

auditor internal harus mempunyai kompetensi yang baik. 



 Mulyadi dan Puradireja (2002; 213) mengemukakan tentang kompetensi auditor 

internal sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor internal. 

2. Ijasah profesional dan pendididkan profesional berkelanjutan. 

3. Kebijakan, program, dan prosedur audit. 

4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor internal. 

5. Supervisi reviu terhadap aktivitas auditor internal 

6. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan, dan rekomendasi. 

7. Penilaian atas kinerja auditor internal. 

3. Manajemen Bagian Audit Internal 

Pimpinan internal audit harus mengelola bagian  audit internal secara tepat. 

Menurut SPAI (2004; 19), manajemen bagian audit harus menetapkan: 

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

memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab baagi bagian audit 

internal. 

2. Perencanaan: pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 

3. Kebijakan dan prosedur: pimpinan audit internal harus membuat berbagai 

kebijaksanaan dan prosedur-prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan 

sebagai pedoman oleh staf pemeriksa 

4. Manajemen personil: pimpinan harus menetapkan program untuk menyeleksi dan 

mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal. 

5. Eksternal auditor: pimpinan audit internal harus mengkoordinasi usaha-usaha 

atau kegiatan audit internal dengan audit eksternal 



6. Pengendalian mutu: pimpinan audit internal harus menetapkan dan 

mengembangkan pengendalian mutu (jaminan kualitas) untuk mengevaluasi 

berbagai kegiatan bagian audit internal. 

4. Program Audit Internal 

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

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

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

pengawasan yang efektif attas pekerjaan audit secara keseluruhan. 

 Program audit mempunyai rencana tindakan-tindakan yang terperinci atau 

kerangka pekerjaan auditor yang meliputi pengalokasian waktu setiap prosedur bagi 

setiap orang yang melakukan audit dengan tujuan untuk membatasi ruang lingkup audit 

dan sebagai petunjuk serta sebagai bahan pengawasan terhadap para asisten. Program 

audit ini sangat penting, karena sebagai landasan atau pedoman mengenai pekerjaan-

pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

 Pengertian program audit menurut Mulyadi dan Puradiredja (2002; 104) adalah 

sebagai berikut: 

 " Program audit adalah daftar audit untuk seluruh audit unsur tertentu". 

 Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa program audit diperlukan 

sebagai: 

1. Pedoman dalam melaksanakan audit. 

2. Alat untuk pengawasan dan pengaruh audit 

3. Alat untuk mendeteksi terhadap kemungkinan adanya prosedur yang terlewat. 

4. Alat untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas audit yang dilakukan. 



Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan audit terdapat pembuatan 

program audit. Untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam melaksanakan fungsi 

audit internal, perlu dibuat program audit yang sistematis dan terarah. 

 

 

5. Pelaksanaan Audit Internal 

 Empat langkah kerja dalam pelaksanaan pemeriksaan intern adalah: 

1. Perencanaan audit (Planning The Audit) yang mencangkup: 

1) Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan 

2) Mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa 

3) Menentukan sumber-sumber penting dalam melaksanakan pemeriksaan 

4) Mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait 

5) Melakukan survey langsung 

6) Menilai program pemeriksaan 

7) Menentukan kapan, kepada siapa hasil pemeriksaan dikomunikasikan 

8) Mendapatkan persetujuan untuk perencanaan pekerjaan pemeriksaan 

2. Menguji  dan mengevaluasi informasi (examining and evaluation information) 

yang mencangkup: 

1) Seluruh informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup dan tujuan 

dikumpulkan 

2) Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan sampel harus 

dipilih 

3) Proses pengumpulan, analisis dan interpretasi serta dokumentasi harus 

diawasi untuk memelihara objektivitas 



4) Kertas kerja dibuat oleh pemeriksa intern 

3. Melaporkan hasil pemeriksaan (communicating result) dimana: 

1) Laporan tertulis setelah pekerjaan pemeriksaan selesai 

2) Laporan objektif dan jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu 

3) Laporan menyatakan tujuan dan ruang lingkup dari hasil pemeriksaan  

4) Laporan mencangkup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan 

keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi 

4. Tindak lanjut (following up) dimana: 

Pekerjaan audit internal tidak berakhir hanya sampai dikeluarkannya laporan, 

tetapi harus berlanjut dengan memonitor untuk menentukan apakah tindakan 

yang tepat telah diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam 

temuan-temuan dan saran-saran audit didalam laporan akhir audit. 

6. Komunikasi Hasil Penugasan Audit Internal 

 Penyusunan akhir audit merupakan tahap yang paling penting dari seluruh proses 

audit internal karena dalam lapporan ini auditor internal menggolongkan seluruh hasil 

pekerjaannya dan merupakan realisasi tanggung jawab auditor untuk menginformasikan 

hasil pengukuran aktivitas perusahaan. 

 Adapun kriteria laporan audit yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2005; 193) 

adalah sebagai berikut: 

"Pengawasan internal yang baru menekuni profesinya atau belum mendapatkan 

pelatihan. Penulisan laporan pemeriksaan perlu menyadari bahwa suatu laporan 

pemeriksaan akan dianggap baik apabila memenuhi empat kriteria mendasar, 

yaitu: (1) objektifitas; (2) kewibawaan; (3) keseimbangan; (4) penulisan yang 

profesional". 



 Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004; 24-25) menyatakaan 

bahwa audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat yang 

meliputi: 

1. Kriteria komunikasi 

Komunikasi harus mencangkup 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, lengkap, dan tepat waktu. 

3. Pengungkapan ketidakpatuhan atas standar 

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi 

penugasan tertentu, komukasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan: 

a. Standar yang tidak dipatuhi 

b. Alasan ketidakpatuhan 

c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 

4. Penyampaian hasil-hasil penugasan 

Penaggung jawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil 

penugasan kepada pihak yang berhak. 

 

 

7. Pemantauan tindak lanjut audit internal 

 Tindak lanjut yaitu, tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa sesuai 

rekomendasi yang dikemukakan audit internal dalam laporan hasil audit dengan tujuan 

guna memperbaiki kekurangan yang tercantum didalmnya. 



 Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004; 26) menyatakan 

bahwa: 

"Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem 

untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan 

kepada manajemen". 

Penyusunan prosedur tindak lanjut pada penanggung jwab fungsi audit internal 

untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut 

secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan tindak lanjut. 

 

2.1.3 Kinerja 

 Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2001). 

 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000; 164), kinerja diartikan sebagai: 

"Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegaawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikannya". 

 

 Sedangkan menurut Nawawi H. Hadari (1997; 89), yang dimaksud dengan 

kinerja adalah: 

"Hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/ mental maupun 

non fisik/ non mental". 

 Pengertian kinerja definisi teori, pengukuran dan penilaian menurut Bernaden 

dan Russel, sebagaimana dikutip oleh Faustino Cardoso Gomes (2001; 62) kinerja 

diartikan sebagai berikut: 

"Catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau 

kegiatan karyawan selama satu periode tertentu". 

  

2.1.3.1 Pengukuran Kinerja 



 Untuk mengukur kinerja dapat digunakan beberapa ukuran kinerja yang meliputi; 

kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemapuan 

menngungkapkan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja, dan daerah 

organisasi kerja. Ukuran prestasi yang lebih sederhana terdapat tiga kriteria untuk 

mengukur kinerja. Pertama; kuantitas kerja, yaitu jumlah yang harus dikerjakan, kedua; 

kualitas kerja, yaitu mutu yang dihasilkan, dan ketiga; ketetapan waktu, yaitu 

kesesuaiaanya dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Diambil dari pernyataan AICPA dalam Wilopo (2006; 349), bahwa pengendalian 

internal dapat dijadikan sebagai pengukuran kinerja untuk kegiatan perusahaan, karena 

pengendalian internal memberikan perlindungan bagi entitas kelemahan manusia serta 

untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. 

Selain itu, pengendalian internal merupakan landasan pengukuran kinerja dari sistem 

pengendalian manajemen serta karyawan yang berguna untuk menilai keberhasilan 

perusahaan Mulyadi (2007). 

2.1.3.2 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 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 William F. Messier, Jr (2006; 250) pengertian pengendalian intern adalah sebagai 

berikut: 

"Internal control is a process, effected by an entity'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 nregulations and 

c. Effectiveness ang 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 internal adalah suatu proses. Artinya menjadi alat mencapai 

tujuan yang terdiri dari tindakan dan menyatu dalam infrastuktur lembaga 

atau perusahaan 

b. Pengendalian internal dipengaruhi oleh organisasi. Hali ini tidak hanya 

menyangkut pedoman kebijakan dan formulir, tetapi orang-orang pada setiap 

level organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan lainnya. 

c. Pengendalian internal dapat diharapkan memberikan jaminan yang beralasan 

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

yang melekat pada sistem pengendalian internal. 



d. Pengendalian menjadikan penggerak pencapaian tujuan dalam laporan 

keuangan, kesesuaian, dan operasi. 

Mulyadi dan Puradiredja (2002; 180) mengemukakan definisi stuktur 

pengendalian intern sebagai berikut: 

"Pengendalian internal 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 internal merupakan proses 

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

mereka untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian tercapai. 

  Sesuai dengan Standard For The Professional Practice of Internal Auditing 

(standar 300), scope of word, lima tujuan utama pengendalian internal adalah: 

1. Reliability and integrity of information 

2. Compliance with policies, plans, procedur, laws, regulation, and contract 

3. Save guarding assets 

4. Economical efficient use of resources 

5. Accomplishment of established objectives and goals operations and programs 

Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Keandalan 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 internal yang memadai, tetapi pengendalian internal yang bagaimana 



baiknya tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan 

bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat tidak adanya beberapa 

keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. 

Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut Mulyadi (2002; 181) 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

2. Gangguan 

3. Kolusi 

4. Pengabaian oleh manajemen 

5. Biaya lawan manfaat 

Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personal 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 

personal secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan berupa 

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

sementara atau permanen dalam personal dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi 

Tindakan bersama individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi, kolusi 

dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk 



melindungi aktiva perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan 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 tidak boleh melebihi manfaat yang 

diharapkan dari pengendalian intern tersebut karena penguukuran secara tepat 

baik biaya maupun manfaat biasanya mungkin tidak dilakukan, manajemen harus 

diperkirakan 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 ditujukan 

untuk meminimalkan semua kecurangan ddan kesalahan seminimal mungkin, sehingga 

apabila terjadi kecurangan dan kesalahan dapat diketahui dan diatasi dengan cepat dan 

baik.  

 

2.1.3.3 Komponen Pengendalian Internal 

 Sebuah pengendalian digunakan untuk memantau kegiatan-kegiatan perusahaan. 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) dalam Wilipo (2006; 349) 

menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting. Antara lain untuk memberikan 

perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi 

kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Pengelolaan dan 



penerapan pengendalian yang baik maka suatu perusahaan akan lebih mudah dalam 

pencapaian tujuannya (Sarita  Permata Dewi; Jurnal Nominal/Volume I Nomor I/Tahun 

2012). Menurut Mulyadi (2007) pengendalian internal meliputi struktur organisasi, 

metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset perusahaan, 

mengecek ketelitian, keandalan informasi keuangan dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manjemen. Menurut COSO dalam Sawyer (2005; 144) pengendalian internal 

satuan usaha terdiri atas komponen-komponen berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian yang baik merupakan dasar dari semua standar. 

Menurut GAO (Standar For Internal Control in The Goverment, 1999), beberapa hal 

yang mempengaruhi lingkungan pengendalian ialah sebagai berikut: 

1) Integritas dan niai etika  

Manajemen dalam hal ini memegang peranan penting dalam hal menciptakan 

etika organisasi dan memberikan contoh etika yang baik, khususnya dalam 

menyusun dan mempertahankan irama etika organisasi, menunjukan perilaku 

yang tepat, menghilangkan gejala-gejala tingkah laku yang tidak etis, dan 

menentukan kedisiplinan jika diperlukan. 

2) Komitmen terhadap kompetensi 

Semua personil harus memiliki dan mempertahankan suatu tungkat 

kompetensi dimana seseorang dapat melaksanakan dengan tugas dengan 

sebaik-baiknya, sehingga mengerti betapa pentingnya pengembangan dan 

pelaksanaan pengendalian internal yang baik. Pengetahuan dan keterampilan 

setiap karyawan harus sesuai dengan pekerjaannya, manajemen juga harus 

mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang sesuai yang dibutuhkan 

untuk berbagai pekerjaan dan mengadakan pelatihan.  



3) Filosofi manajemen dan gaya operasi organisasi 

Hal ini menunjukan tingkat risiko yang iambil oleh organisasi dan filosofi 

manajemen terhadap manajemen berdasarkan kinerja. Lebih lanjut, sikap 

manajemen terhadap sistem informasi, akuntansi, fungsi personil, 

monitoring, audit dan evaluasi merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh 

dalam pengendalian internal. 

4) Struktur organisasi 

Struktur organisasi menunjukan bagan kinerja untuk perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Struktur organisasi yang baik menunjukan secara jelas kewenangan dan 

tanggung jawab masing-masing dan memiliki hubungan yang sesuai. 

5) Kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya 

Hal ini termasuk membuat kegiatan yang sesuai untuk merekrut, orientasi, 

pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, kompensasi dan mendisiplinkan 

personil, serta termasuk menyediakan jumlah supervisi yang memadai. 

6) Hubungan organisasi dengan pusat dan dewan legislatif 

Dewan Legislatif memberi mandat program-program yang harus 

dilaksanakan oleh unit kerja dan memonitor kemajuannya dan pusat 

menyediakan kebijakan-kebijkan yang menuntun berbagai hal. 

2. Penetapan Risiko 

Pengendalian internal harus menyediakan sebuah penetapan risiko, baik risiko 

dari dalam maupun dari luar. Penilaian risiko yang dimaksud adalah proses identifikasi 

dan analisis risiko yang relevan yang dapat menghambat pencapaian tujuan secara 

keseluruhan dan tujuan organisasi dan perencanaan dalam menentukan bagaimana 



mengelola risiko tersebut. Manajemen tingkat atas harus ikut langsung dalam penetapan 

risiko. 

Penetapan risiko yang baik dilakukan secara periodik, dan manajemen harus 

menilai risiko yang mengancam akuntabilitas publik. Manajemen perlu secara 

komperhensif mengidentifikasi risiko dan seharusnya mempertimbangkan semua 

interaksi yang signifikan antara entitas dan instansi lain, sebaiknya mempertimbangkan 

faktor-faktor internal, keduanya harus secara sungguh-sungguh dan pada level aktivitas. 

Metode identifikasi risiko dapat termasuk aktivitas merangking secara kuantitatif maupun 

kualitatif. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat 

manajemen untuk mengurangi efek dari risiko yang diidentifikasi. Aktivitas pengendalian 

internal membantu menjamin bahwa petunjuk manajemen sudah dilaksanakan. Aktivitas 

pengendalian juga harus efektif dan efisien dalam pelaksanaan tujuan pengendalian unit 

kerja. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi merupakan serangkaian prosedur formal di mana data 

dikumpulkan, diproses menjadi suatu informasi dan didistribusikan ke para pengguna. 

Sistem informasi menerima input, yang disebut transaksi, yang dikonversikan melalui 

berbagai proses menjadi informasi output.  

Informasi yang relevan tentang organisasi dan sepak terjangnya harus 

diidentifikasi dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait, untuk menjamin bahwa 

pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara efektif. Hal ini dilakukan melalui pertemuan, 

kebijakan, prosedur manual dan laporan manajemen. 



Informasi harus dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak lain 

dalam entitas yang membutuhkannya dalam sebuah bentuk dan pola waktu pengendalian 

internal yang dapat mereka laksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

 

5. Pemantauan 

Pengawasan menjamin efektivitas pengendalian internal sepanjang waktu. Hal ini 

dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

1) Terus menerus 

2) Evaluasi secara periodik 

Hal ini dilakasanakan untuk melihat apakah pengawasan telah dilaksanakan dengan 

semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Pengawasan dari pengendalian 

internal harus mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menjamin bahwa temuan-

temuan audit dan laporan lainnya dapat dipecahkan secara tepat. 

 

2.1.3.4 Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja karyawan atau dikenal dengan istilah "performace appraisal", 

menurut pendapat Leon C. Magginson, sebagaimana dikutip Anwar Prabu Mangkunegara 

(2005; 94) adalah: 

 "Suatu proses yang digunakan majikan untuk menentukan apakah seorang 

pegawai melakukaan pekerjaannya sesuai dengan yang dimaksudkan". 

 Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai 

dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian adalah proses penafsiran atau penentuan 

nilai, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang  ataupun sesuatu. 



 Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja 

adalah suatu proses penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pimpinan perusahaan 

secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Pemimpin 

perusahaan yang menilai kinerja pegawai, yaitu atasan pegawai langsung, dan atasan 

tidak langsung. Disamping itu pula, kepala bagian personalia berhak memberikan 

penilaian prestasi terhadap semua pegawainya sesuai dengan data yang ada dibagian 

personalia. 

 Menurut Hani Handoko (2008; 69) mengatakan bahwa penilaian kinerja dapat 

digunakan untuk: 

1. Perbaikan kinerja, umpan balik pelaksanaan kerja menungkinkan karyawan, 

manajer, dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kkegiatan 

mereka untuk meningkatkan prestasi. 

2. Penyesuaian-penyesuaian gaji, evaluasi kinerja membantu para pengambil 

keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk gaji 

lainnya. 

3. Keputusan-keputusan penempatan, promosi dan mutasi biasanya didasarkan atas 

kinerja masa lalu. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap 

kinerja masa lalu. 

4. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan, kinerja yang tidak baik 

mungkin menunjukan perlu adanya latihan. Demikian juga seballiknya, kinerja 

yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan 

5. Perencanaan dan pengembangan karir, umpan balik prestasi mengarahkan 

keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti. 



6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing, kinerja yang baik atau buruk 

adalah mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen 

personalia. 

7. Melihat ketidak akuratan informasional, kinerja yang tidak baik akan 

menunjukan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana 

sumberdaya manusia atau komponen lain, seperti sistem informasi manajemen. 

Menggantungkan pada informasi yang tidak akurat dapat mennyebabkan 

keputusan-keputusan personalia yang tidak tepat. 

8. Mendeteksi kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang tidak baik merupakan suatu 

tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa 

kesalah tersebut. 

9. Menjamin kesempatan yang adil, penilaian kinerja yang akurat akan menjamin 

keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 

10. Melihat tantangan eksternal, kadang-kadang prestasi seseorang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor diluar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, dan masalah 

pribadi lainnya. Berdasarkan penilaian kerja, departemen personalia dapat 

menawarkan bantuan. 

 

2.1.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001; 82), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 

"1. Kemapuan mereka 

  2. Motivasi 

  3. Dukungan yang diterima 

  4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan 

  5. Hubungan mereka dengan organisasi". 

 



Beradasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun 

kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau 

kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000; 68) dinyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain: 

a. Faktor kemampuan, secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri 

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh 

karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya. 

b. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental 

merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai 

potensi kerja secara maksimal. 

 

2.1.4  Account Officer (AO) 

2.1.4.1 Pengertian Account Officer 

 Account Officer ada pula yang menyebutnya dengan Credit Officer (CO), 

Analisis Kredit, Pelaksana Kredit, Pengelola Kredit, yang mana sebutan tersebut bisa 

berdeda-beda sesuai dengan pemberian nama jabatan pada masing-masing bank dimana 

mereka bekerja, namun fungsi pegawai tersebut kurang lebih sama.  

 Account Officer adalah karyawan bank yang berada pada bagian perkreditan, 

yang memiliki tugas dan kewajiban secara umum adalah mengelola kredit nasabahnya. 

Fungsi Account Officer secara keseluruhan antara lain: 



1. Tahap Permohonan Kredit 

Dalam tahap ini, Account Officer bertugas mencari prospek calon debitur 

untuk memenuhi target kerja yang ditetapkan. Aktivitas Account Officer pada 

tahap ini antara lain: 

1) Memasarkan produk dan jasa bank, khususnya perkreditan 

2) Melayani nasabah atau calon debitur yang mengajukan permohonan 

kredit 

3) Memberikan penjelasan perihal persyaratan ketentuan kredit dan 

membimbing calon debitur melengkapi persyaratan permohonan kredit 

2. Tahap Pengusulan Kredit 

Setelah Account Officer melakukan fungsi pemasaran, maka hasilnya adalah 

Account Officer memperoleh calon debitur yang ingin memperoleh kredit 

bank untuk menambah modal usahanya. Kegiatan Account Officer dalam 

tahap ini antara lain: 

1) Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan kredit 

2) Membuat analisis kredit termasuk analisis keuangan, menghitung 

kebutuhan modal kerja dan membuat cash flow untuk mengetahui jumlah 

investasi yang wajar (untuk permohonan kredit investasi) 

3) Melakukan kunjungan setempat (on the spot) ke lokasi usaha calon 

debitur, untuk memeriksa jalannya usaha dan sekaligus melakukan 

verifikasi data keuangan dan usaha calon debitur 

4) Memeriksa dan memastikan kebenaran data modal kerja usaha sesuai 

laporan keuangan antara lain, kas/ rekening di bank, nilai persediaan/ 

stock barang dangangan, piutang/ tagihan usaha/ proyek, hutang, dan 

lain-lain 



5) Mengusulkan pemberian kredit. 

3. Tahap Pemberian Fasilitas Kredit 

Setelah melalui proses pemberian kredit dan memperoleh persetujuan 

untuk direalisasi, maka dengan demikian nasabah dapat segera menikmati 

fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhannya. Tugas Account Officer pada 

tahap ini adalah: 

1) Memantau perkembangan usaha debitur sesuai dengan jadwal. 

Bentuk dan jadwal pemantauan telah ditetapkan sesuai ketentuan 

masing-masing bank, namun pada prinsipnya disesuaikan dengan 

tingkat kelancaran pembayaran bunga/ pokok kredit atau dikenal 

dengan istilah collectability. 

2) Melakukan kunjungan setempat (on the spot) untuk memantau 

jalannya usaha debitur secara periodik. 

3) Membantu memberikan saran dan penjelasan kepada debitur 

sehubungan dengan jalannya usaha dan kaitannya dengan aktivitas 

rekening pinjaman. 

4. Tahap Perpanjangan Fasilitas Kredit 

Fasilitas kredit, baik itu Kredit Modal Kerja (KMK) maupun Kredit 

Investasi (KI), masing-masing memiliki jangka waktu tertentu. KMK, 

lazimnya berjangka waktu 12 (dua belas) bulan bisa diperpanjang 

(revolving), sedangkan untuk KI disesuaikan dengan periode investasinya. 

Karena fasilitas kredit berjangka waktu tertentu, maka setiap jatuh tempo 

kredit, apabila debitur masih ingin memperpanjang kreditnya, bank akan 

meninjau ulang fasilitas kredit yang telah diberikan tersebut apakah masih 

layak untuk diperpanjang. 



Dalam proses ini kegiatan Account Officer adalah seperti halnya pada 

tahap pengusulan kredit di atas. 

 

2.1.4.2 Level Pendidikan Account Officer  

Account Officer yunior, biasanya direkrut oleh bank untuk pegawai baru yang 

relatif muda, biasanya berusia antara 23-27 tahun yaitu para calon pegawai yang baru saja 

lulus (Fresh Graduate) atau yang telah bekerja dengan pengalaman kurang lebih lima 

tahun. Level pendidikan mereka minimal adalah S1 (S2 lebih diutamakan) dari berbagai 

disiplin ilmu. Account Officer tidak hanya berlatar belakang dari fakultas ekonomi atau 

keuangan, adapun Account Officer yang bergelar dokter, sarjana teknik, keguruan, hukum 

dan lain-lain. Yang diperlukan di sini adalah level pendidikannya S1, bukan dari disiplin 

ilmu tertentu. 

 

2.1.4.3 Pendidikan Account Officer untuk Bank 

Setelah melalui berbagai tes, hingga lulus tes wawancara, kemudian pegawai 

baru calon Account Officer tersebut dibekali dengan pelatihan dan pendidikan khusus 

mengenai perkreditan. Lama pendidikan ini bisa mencapai enam bulan. Dalam masa ini, 

calon Account Officer harus mengikuti dan menguasai seluruh materi yang diberikan 

layaknya dalam masa perkuliahan, bahkan untuk melatih kedisiplinan, calon Account 

Officer juga diberikan latihan kemiliteran. 

 

2.1.4.4 Account Officer pada Bank 

Bagi bank, Account Officer adalah sebagai ujung tombak dalam rangka proses 

pemberian kredit. Sebagaimana diketahui bahwa bank memperoleh pendapatan antara 



lain yang dominan adalah dari bunga kredit. Bunga kredit bisa diperoleh bila kondisi 

kredit dan usaha debitur dalam keadaan baik dan lancar. 

Oleh karena itu, bank berusaha sebaik mungkin mendidik para Account Officer 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga dapat menghasilkan protofolio 

kredit yang baik pula. 

 

 

 

2.1.4.5 Keberadaan Account Officer  

Dari uraian di atas, jelas bahwa Account Officer memiliki peranan yang sangat 

penting dalam rangka proses pemberian kredit. Sejak tahap permohonan kredit 

dikucurkan, tidak bisa lepas dari keberadaan Account Officer. 

Sebagai konsekuensi, apabila terjadi permasalahan kredit yang mengakibatkan 

kredit bermasalah (Non Performing Loan) maka tentu saja Account Officer yang harus 

mempertanggungjawabkannya. 

 

2.2 Kerangka pemikiran 

Semakin besarnya suatu perusahaan, semakin disadari pula bahwa pimpinan 

perusahaan tidak lagi dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap setiap kegiatan 

usaha secara langsung, tetapi walaupun demikian agar perusahaan berjalan sesuai pola 

kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pimpinan perusahaan harus melimpahkan 

wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya, agar pendelegasian ini berjalan 

dengan baik diperlukan suatu alat yang dapat membantu manajemen dalam fungsi 

pengendalian. 



Pengendalian internal diperlukan sebagai alat untuk mengontrol sampai sejauh 

mana kinerja dari Account Officer dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan 

untuk meminimalkan kecurangan atau penyelewengan yang akan terjadi. 

Dengan ditetapkannya pengendalian internal dapat diharapkan penyelewengan 

terhadap aset perusahaan dan kesalahan data akan dapat dikurangi dan bila sudah terjadi 

dapat segera diketahui sekaligus dikendalikan. Walaupun pengendalian internal tetap 

dilaksanakan dan kecurangan tetap ada, maka diperlukan suatu alat pengontrol lain yang 

lebih memadai untuk membantu manajemen dalam mengendalikan operasi perusahaan. 

Alat pengontrol itu adalah Audit Internal. 

Audit internal membantu manajemen dengan memberi penilaian yang objektif 

terhadap aktivitas perusahaan sehingga hasil penilaian audit internal berupa sasaran, 

rekomendasi, analisa dan informasi akan bermanfaat bagi manajer untuk pengambilan 

keputusan agar perusahaan berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan perusahaan. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Peranan audit internal terhadap pelaksanaan kinerja Account Officer erat 

kaitannya dengan aktivitas pengendalian internal, karena kinerja Account Officer 

merupakan kegiatan yang risiko terhadap kecurangannya cukup besar dan sangat 

berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Ditinjau dari tujuan pengendalian internal 

maka bagian audit internal bertanggung jawab melakukan pengukuran yang sistematis 

sehingga biaya yang dikeluarkan dapat dikendalikan.  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis merumuskan hipotesis 

bahwa ”Audit internal yang memadai menunjang kinerja Account Officer ”. 

 

 


