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1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan konsep era globalisasi, maka sebagai konsekuensinya

semakin banyak masalah yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan dalam

persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks. Tidak hanya pada

perusahaan, persaingan juga terjadi pada dunia perbankan yang semakin tumbuh

pesat. Perbankan mempunyai peran yang sangat vital dalam pencapaian tujuan

nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup

masyarakat serta menunjang berjalanya roda perekonomian mengingat fungsinya

sebagai lembaga intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat

tranmisi kebijakan moneter. Industri perbankan memegang peranan penting bagi

pembangunan ekonomi sebagai financial intermediary atau perantara pihak yang

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana sesuai dengan Undang-

Undang N0.10 Tahun 1998 (Pasal 1) tentang perbankan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.”

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan

fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan.

Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu

segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah (Siamat, 2005).



Persaingan yang semakin kompetetitif di dunia perbankan juga menuntut

para pimpinan perusahaan agar dapat mengelola perusahaannya secara efektif dan

efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat pimpinan

dan pihak manajemen tidak dapat secara langsung mengawasi semua aktivitas,

baik aktivitas intern maupun aktivitas ekstern yang terjadi pada perusahaan

tersebut. Oleh karena itu, pimpinan dan pihak manajemen memerlukan pengawas

atau pemeriksa internal dalam usaha meningkatkan pengendalian internal

perusahaan yang efektif dan efisien.

Pada dasarnya pengendalian internal (internal control) adalah rencana

organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan

informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya

organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan

(Romney dan Steinbart, 2006). Pengendalian intern perusahaan didesain sebaik

mungkin supaya aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah satu komponen pengendalian internal menurut COSO (Committee of

Sponsoring Organization) adalah penaksiran risiko yang berarti identifikasi

entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya,

membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola (IAI,

2011).



Dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) memegang peranan yang cukup penting dalam sistem

perekonomian Indonesia. Namun fakta yang ada, menunjukkan bahwa masih

relatif banyak BUMN/BUMD yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat.

Menurut BPKP, salah satu penyebab terpuruknya kondisi keuangan pada

BUMN/BUMD adalah masih lemahnya pengendalian internal. Lemahnya

pengendalian internal ini disebabkan belum optimalnya peran auditor internal

perusahaan dalam menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem

pengendalian internal.

Berdasarkan kasus yang dikutip dari kompas.com menurut Strategic

Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah terjadi sembilan kasus

pembobolan bank di berbagai industri perbankan. Jos Luhukay, pengamat

Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan

hanya soal penipuan, tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap

sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Internal

control menjadi masalah utama perbankan.

Beberapa kasus yang terjadi diantaranya pembobolan Kantor Kas Bank

Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut

dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama

tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar

AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna

hitam) menjadi 60 juta dollar AS (Kompas, 2011).



Selain itu ada juga kasus pembobolan tabungan dan pencairan deposito

nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Utama Mojokerto yang melibatkan

koordinator teller bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip

penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Terdakwa juga

memerintahkan bawahannya untuk mealakukan setoran tunai kepada empat

rekening bank lain. Untuk mengelabui administrasi pembukuan bank, terdakwa

juga merekayasa catatan pembukuan seolah-olah tidak ada selisih akibat uang

yang dibobol atau dialihkan ke rekening lain. Terdakwa menyiasati penataan

pecahan uang dalam brankas seolah-olah uang dalam brankas utuh atau tidak

berkurang (Tempo, 2014).

Dari kasus di atas terlihat bahwa terjadinya pembobolan pada Bank Rakyat

Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri menunjukan lemahnya pengendalian internal

perbankan. Lemahnya pengendalian internal tersebut dikarenakan kurang

efektifnya pemeriksaan internal (audit intern) yang dilakukan oleh auditor

internal, hal ini berkaitan erat dengan standar profesionalisme auditor internal

mengenai independensi dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal, serta

kurangnya pengalaman auditor internal dalam melakukan pemeriksaan internal

masih dianggap kurang sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan akibat

kelalaian yang disebabkan lemahnya pengendalian internal terjadinya kasus

pembobolan pada Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square dan

Bank Mandiri Kantor Cabang Utama Mojokerto (Kompas, 2011; Tempo, 2014).

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas

pengendalian internal adalah dengan meningkatkan kualitas audit internal. Hal



tersebut erat kaitannya dengan auditor internal. Auditor internal mempunyai

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemeriksaan internal. Auditor internal

akan menilai apakah semua kebijakan yang telah ditetapkan terlaksana dengan

tepat.

Auditor internal merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam

sistem pengendalian perusahaan. Dengan kata lain, auditor internal menjadi kunci

penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Auditor internal tidak hanya

melakukan evaluasi terkait keuangan perusahaan tapi juga pada non-keuangan

yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini akan

membantu manajer dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal

perusahaan melalui rekomendasi auditor internal yang didapatkan dari evaluasi

tersebut (Sawyer, 2005). Meningkatnya pengendalian internal yang efektif

ditentukan oleh kualitas auditor internal tersebut. Auditor internal dituntut secara

profesional untuk melaksanakan fungsi audit dengan baik. Pentingnya eksistensi

seorang auditor internal, menuntut para auditor internal untuk memiliki

kompetensi, independensi, dan pengalaman kerja dalam melaksanakan tugasnya

(Messier et al, 2006).

Pada dasarnya independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak

memihak yang di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan

penyusunan laporan audit (Arens et al, 2008). Dengan demikian, independensi

akan memungkinkan audit internal untuk dapat melakukan pekerjaan secara

bebas, objektif dalam melaksanakan pengujian, evaluasi hasil audit dan juga

penyusunan laporan audit. Kemudian independensi tersebut dapat dicapai melalui



kedudukan organisasi dan objektivitas. Selain itu kompetensi merupakan

perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direflesikan

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi

digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan professional yaitu kemampuan

untuk menunjukan pengetahuan dan koseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan

berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan

bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil

(Rahayu dan Suhayati, 2009). Sedangkan pengalaman auditor merupakan

akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi (Mulyadi,

2002). Pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai dan

ditanggung jawab yang diperoleh melalui interaksi.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai efektivitas strukur pengendalian

internal pernah dilakuakan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dianawati

dan Ramantha (2013) yang meneliti mengenai pengaruh indepndensi, keahlian

professional dan pengalaman kerja auditor internal terhadap efektivitas struktur

pengendalian internal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Gianyar.

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa independensi, keahlian profesional dan

pengalaman kerja auditor internal (badan pengawas) berpengaruh positif terhadap

efektivitas struktur pengendalian internal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di

Kabupaten Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini (2014) yang meneliti

mengenai pengaruh independensi, kompetensi, dan ruang lingkup pekerjaan audit



pengawas pada efektivitas pengendalian intern koperasi. Hasil penelitiannya

menunjukan bahwa independensi, kompetensi, dan ruang lingkup pekerjaan audit

pengawas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian intern

koperasi.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Endaryati dan Efendi (2013)

meneliti mengenai pengaruh independensi, keahlian profesional dan pengalaman

kerja pengawas terhadap struktur pengendalian internal pada Koperasi Simpan

Pinjam. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa independensi, keahlian

profesional dan pengalaman kerja pengawas berpengaruh signifikan dan positif

terhadap struktur pengendalian internal pada Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena, dan beberapa penelitian

terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai efektivitas

pengendalian internal pada perbankan dilihat dari beberapa faktor yang terjadi

pada fenomena diantaranya independensi, kompetensi, dan pengalama kerja

auditor internal. Untuk itu peneliti dengan ini bermaksud mengajukan judul

penelitin sebagai berikut :

“Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja Auditor Internal

Terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Internal”

(Studi Kasus Pada PT.Bank Jabar Banten di Kota Bandung)



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan penelitian terdahulu yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diambil dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh varibael independensi, kompetensi, dan pengalaman

kerja auditor internal terhadap struktur pengendalian internal baik secara

parsial atau secara simultan pada PT.Bank Jabar Banten di Kota Bandung.

2. Seberapa besar pengaruh secara parsial varibael independensi, kompetensi,

dan pengalaman kerja auditor internal terhadap struktur pengendalian

internal pada PT.Bank Jabar Banten di Kota Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh secara simultan varibael independensi,

kompetensi, dan pengalaman kerja auditor internal terhadap struktur

pengendalian internal pada PT.Bank Jabar Banten di Kota Bandung.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data dan

informasi yang berkaitan dengan independensi, kompetensi, pengalaman kerja

auditor internal, dan struktur pengendalian internal. Sedangkan tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi, kompetensi, dan

pengalaman kerja auditor internal terhadap struktur pengendalian internal

pada PT.Bank Jabar Banten di Kota Bandung.



2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial varibael

independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja auditor internal terhadap

struktur pengendalian internal pada PT.Bank Jabar Banten di Kota

Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan varibael

independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja auditor internal terhadap

struktur pengendalian internal pada PT.Bank Jabar Banten di Kota

Bandung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini sekurang–

kurangnya dapat memberikan kegunaan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh

independensi, kompetensi dan pengalaman kerja auditor internal terhadap

terhadap efektivitas strukur pengendalian internal, sehingga dapat

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan operasional

bank.

2. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dalam hal akuntansi khususnya pengaruh

independensi, kompetensi dan pengalaman kerja auditor internal terhadap

terhadap efektivitas strukutr pengendalian internal perusahaan perbankan.

3. Bagi pihak lain



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu

ekonomi khususnya akuntansi dan dapat digunakan untuk bahan penelitian

bagi peneliti yang berminat dalam bidang serupa.




