
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pengendalian internal dalam perusahaan  besar sangat sulit, dikarenakan 

banyaknya anggota dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu di perlukan 

pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan  perusahaan. 

Salah satu inti dari pengendalian internal adalah mengatur secara sistematis serta 

mengevaluasi pengendalian intern dalam perusahaan. Namun dalam kenyataannya 

pengendalian intern tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah di konsepkan, 

hal ini dikarenakan kurangnya tanggung jawab dalam perusahaan dan banyaknya 

terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan itu sendiri. 

Penyimpangan-penyimpangan tersebut biasanya terjadi di dalam bentuk 

kinerja manajemen. Karena tidak sesuainya kinerja dalam manajemen itu sendiri 

dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Atau terjadinya penugasan-penugasan 

yang dirangkap. Sehingga menyebabkan pengendalian intern yang tidaklah 

efisien. 

Di dalam pengendalian internal, kinerja manajemen sangatlah penting, 

karena merupakan inti dalam perusahaan untuk pencapaian tujuannya, kinerja 

manajemen yang baik dapat meningkatkan pengendalian di dalam perusahaan itu 

sendiri, tetapi dalam pelaksanaan prosedur yang telah diterapkan sering kali tidak 

sesuai dengan kinerja perusahaan tersebut dan juga pembagian tanggungjawab 

atau pendelegasian tanggungjawab tidak efektif dan sering kali tidak sesuai 

dengan tugas dan wewenangnya. 

Kegiatan audit internal menguji dan menilai efektifitas dan kecukupan 

sistem pengendalian intern yang ada dalam perusahaan. Tanpa fungsi audit 

internal, dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi 

internal yang bebas mengenai kinerja perusahaan. 

Fungsi audit internal juga harus membantu perusahaan dalam memelihara 

pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 
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kepatuhan, efisiensi, dan efektifitas pengendalian tersebut, serta mendorong 

peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan. 

Berdasarkan hasil penilaian risiko, fungsi audit internal harus 

mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal yang 

mencakup governance, kegiatan operasional, dan sistem informasi perusahaan. 

Hal ini harus mencakup efektifitas dan efesiensi kegiatan operasional, 

kehandalan dan integritas informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan pengamanan asset perusahaan. 

Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauh mana sasaran dan 

tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran 

dan tujuan perusahaan. Untuk melaksanakan audit tersebut, diperlukan informasi 

yang dapat diverifikasi dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai 

pedoman pengevaluasian informasi tersebut. Informasi memiliki berbagai bentuk, 

sedangkan kriteria untuk mengevaluasi informasi cukup beragam dan audit 

dilakukan oleh orang yang berkompeten. Untuk dapat tercapainya audit atas 

aktifitas perusahaan secara optimal diperlukan sistem audit yang berkualitas, 

syarat pertama adalah kualitas auditor internal itu sendiri yang mengevaluasi 

sistem pengendalian internal 

 Adapun pengendalian yang dijalankan dalam perusahaan perbankan 

mempunyai arti penting dalam manajemen, karena dengan adanya pengendalian 

yang baik maka pihak manajemen akan lebih mudah dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan oleh karena itu semua aktivitas 

yang ada dalam perusahaan harus dikendalikan dengan baik  

 Pengendalian internal dalam bidang akuntansi mencakup aspek dari 

transaksi-transaksi keuangan. Termasuk didalamnya pengendalian internal piutang 

usaha, dan piutang merupakan unsur terpenting dalam neraca sebagian besar 

perusahaan, piutang usaha timbul akibat penjualan barang tidak secara tunai atau 

jasa kredit. Pada perusahaan perbankan piutang tersebut merupakan jasa kredit 

atau jasa pinjam terhadap nasabahnya. 

 Dan salah satu aktivitas perusahaan perbankan yang perlu diawasi dan di 

kendalikan oleh audit internal yaitu pinjaman kredit kepada nasabahnya, kredit 
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merupakan pinjaman uang kepada nasabah oleh pihak bank, dengan adanya 

jaminan. Pada pihak perusahaan, kredit merupakan piutang perusahaan dan jika 

kredit tersebut tidak tertagih maka pihak bank berhak untuk menyita jaminan 

tersebut dan melelangnya sesuai dengan prosedur dan kesepakatan awal. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang audit internal yang merupakan salah satu bagian dari pengendalian 

internal. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengambil judul untuk 

penulisan skripsi ini yaitu: 

“PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP KEPATUHAN ATAS 

PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT INVESTASI”. 

1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis 

akan mengidentifikasikan masalah dan sekaligus membatasi permasalahan yang 

akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pelaksanaan audit internal atas kredit investasi. 

2. Apakah kepatuhan atas pengendalian internal kredit investasi sudah 

memadai. 

3. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap kepatuhan atas pengendalian 

internal kredit investasi. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 
Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan 

yang lebih luas dalam bidang audit internal khususnya kepatuhan pengendalian 

internal atas kredit  dalam suatu perbankan, sedangkan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Pelaksanaan audit internal atas kredit investasi dalam perbankan 

2. Kepatuhan terhadap pengendalian internal kredit investasi suatu perbankan 

3. Pengaruh audit internal terhadap kepatuhan atas pengendalian kredit 

investasi suatu perbankan. 

 3



1.4. Kegunaan Penelitian 
Data dan informasi sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat:  

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan 

dalam mengelola kepatuhan pengendalian internal perusahaan dimasa yang 

akan datang. 

2. Bagi masyarakat, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan bahan perpustakaan. 

3. Bagi penulis, adalah untuk menambah pengetahuan audit internal, khususnya 

mengenai kepatuhan pengendalian internal kredit perbankan 

4. Bagi pihak-pihak lain, sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, khususnya 

sebagai dasar referensi dan pembandingan bagi mereka yang berminat 

mengadakan penelitian lebih lanjut bidang ini. 

1.5. Kerangka Pemikiran 
Aktifitas perusahaan semakin komplek yang mana akan mengakibatkan 

masalah-masalah baru yang lebih rumit, dan kesulitan manajemen adalah 

melakukan pengawasan secara langsung atas aktiva perusahaan tersebut. Dalam 

hal ini manajemen merasakan kesulitan yang di sebabkan keterbatasan 

kemampuan mereka dalam pengawasanya. Untuk mengatasi masalah tersebut 

dilakukan audit internal yang dapat membantu manajemen dalam mencapai 

efektivitas kepatuhan pengendalian internalnya. 

Tantangan yang dihadapi perusahaan dalam dunia usaha, mengharuskan 

setiap perusahaan membenahi diri agar tetap mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaannya melalui peningkatan, efisiensi, efektivitas dan kepatuhan 

terhadap perusahaannya terutama dalam kegiatan operasionalnya. 

Dengan perusahaan yang skalanya masih kecil dengan karyawan yang 

relatif sedikit karyawannya dan operasi perusahaan masih terbatas pimpinan 

perusahaan dapat secara langsung mengawasi kegiatan perusahaannya, tetapi akan 

berbeda dengan perusahaan yang mempunyai skala yang lebih besar yang mana 

aktifitas perusahaannya semakin luas yang akan menimbulkan masalah-masalah 
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baru yang makin rumit, maka manajemen pun akan menemukan permasalahan 

yang sulit yaitu melakukan secara langsung atas aktiva perusahaan. Dan 

manajemen akan merasakan adanya kesulitan yang disebabkan keterbatasan 

kemampuan mereka. 

Untuk mengatasi masalah di atas, maka dilakukan pengawasan oleh 

auditor internal yang dapat membantu manajemen dalam pencapaian efektivitas 

dan kepatuhan pengandalian internal. Agar seorang auditor bekerja dengan baik 

maka auditor internal harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi perusahaan . 

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization The Treadway 

Commision) study, “pengendalian interal adalah suatu proses dari aktivitas 

operasional perusahaan dan  merupakan bagian internal dari proses manajemen 

seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian”. 

Pengendalian internal meliputi: 

1. Berbagai kegiatan. 

2. Dipengaruhi oleh manusia. 

3. Diharapkan dapat tercapainya tujuan. 

Kegiatan audit internal pun menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan sistem 

pengendalian dan kecukupan sistem pengendalian internal yang ada dalam 

organisasi, dalam kepatuhan manajemen pun tanpa fungsi audit internal tidak akan 

memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja perusahaan, 

mengingat pengertian audit internal menurut Sawyer (2003;p.9): 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 
designed to add value and improve an organization’s operations. It help an 
organization accomplish its objectives by bringing a sistematic, disciplined 
approach to evaluate and improve the effetiveness of risk management, control 
and governance processes”. 
 
  Adapun audit internal dalam kepatuhan manajemen perusahaan sangat 
berpengaruh sekali, hal ini didukung oleh konsep kemitraan dalam audit internal 
yang memberikan berbagai jenis pelayanan kepada organisasi yaitu membantu 
mengevaluasi aktivitas dalam bidang-bidang: (1) Pengendalian akuntansi internal; 
(2) Pencegahan dan pendeteksian kecurangan; (3) Pemeriksaan keuangan; (4) 
Pemeriksaan ketaatan;(5) Pemeriksaan operasional; (6) Pemeriksaan manajemen; 
(7) pemeriksaan kontrak; (8) Pemeriksaan sistem akuntansi; (9) Pengembangan 
kualitas internal; dan (10) Hubungan dengan entitas diluar perusahaan. Hiro 
(2006;130) 
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Di dalam Hasil penelitian Hiro (2000;131-180) terdapat 102 Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah telah membuktikan secara 

kuantitatif pengaruh pengendalian intern dalam rangka pencapaian kinerja 

perusahaan seperti nampak dibawah ini. 

Pengaruh pengendalian intern (Y) terhadap kinerja perusahaan (Z)  
menunjukan angka yang paling besar bila dibandingkan dengan pengaruh manajer 
puncak (X1), auditor internal (X2), manajer produksi (X3), dan manajer keuangan 
(X4) . dengan demikian pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi 
oleh semua anggota perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi 
kegiatan, kualitas laporan keuangan dan dipatuhinya hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Tujuan utama dari pengendalian kepatuhan manajemen untuk mencapai 

efektivitas dan efesien kinerja manajemen dalam perusahaan, artinya pengukuran 

prestasi pelaksanaan kepatuhan manajemen adalah dengan membandingkan hasil 

kepatuhan manajemen yang sesungguhnya dengan suatu tolak ukur yang telah 

ditetapkan untuk mencapai efektivitas dalam kepatuhan manajemen. 

Auditor internal pun harus mempunyai sikap mental dan tanggung jawab 

profesi agar hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan, yang mana sikap mental seorang auditor 

internal adalah: 

1. Kejujuran, 

2. Objektivitas, 

3. Ketekunan, dan 

4. Loyalitas. 

Dalam proses kerjanya auditor internal harus dituntut untuk menilai 

apakah pengendalian internalnya sudah efektif dan patuh belum terhadap 

manajemen perusahaan. 

Salah satunya adalah perbankan dimana aktifitas utamanya adalah 

bergerak dalam bidang keuangan, salah satu keuangan yang dilaksanakan oleh 

bank adalah dalam bentuk kredit. Pemberian kredit pada bank sangat bervariasi, 

dan diantaranya itu adalah kredit investasi, di mana kredit ini adalah salah satu 

kredit yang diberikan oleh bank kapada nasabahnya untuk keperluan 

pengembangan usaha nasabah. Biasanya jumlah uang yang diberikan untuk kredit 
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semacam ini cukup besar dengan jangka waktu pengembalian cukup lama, dan 

kemungkinan kredit ini akan mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. 

Sehingga bank harus lebih teliti dalam menganalisis setiap proses untuk 

pemberian kredit semacam ini. 

Mengingat aktivitas utama bank dari pemberian kredit, maka diusahakan 

bank tersebut harus menetapkan prinsip yang sangat teliti karena sebagian uang di 

bank adalah uang nasabah. Pada situasi seperti inilah peranan auditor diperlukan 

karena dengan adanya auditor maka proses kredit tersebut diharapkan akan tepat 

sasarannya kepada nasabah yang benar-benar memerlukan kredit tersebut. 

Muh Arief Affendi (2004;23), dalam jurnalnya akuntansi pemerintah, 

Lembaga pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan, dimana pengaruh 

audit terhadap kepatuhan manajemen audit diperbankan Indonesia: 

“Audit internal diperbankan dapat dipandang sebagai wujud mekanisme 
pengendalian yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan. 
dalam prakteknya audit internal di perbankan, menurut para pengamat 
ekonomi atau perbankan sebagian besar tidak berjalan dengan efektif. Hal 
ini ditujukan dengan banyaknya bank-bank yang dilikuiditas, sehingga 
terpaksa harus dibekukan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa 
pengandalian diperbankkan Indonesia sangat lemah, meskipun telah ada 
dewan auditnya” 
Dari kutipan diatas dapat diketahui, meskipun di perbankan telah ada 

manajemen kepatuhannya tidak otomatis menggantikan fungsi untuk mengawasi 

pengolahan kegiatan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Direktur 

kepatuhan tersebut tidak bertanggungjawab kepada dewan komisaris perbankan, 

selain itu biasanya direktur kepatuhan hanya terdiri dari satu orang sedangkan 

yang mengawasi pengolahan kegiatan perusahaan yang dilaksanakan oleh 

manajemen sekurang-kurangnya tiga orang dan salah satunya adalah pihak 

eksternal bank yang independent terhadap manajemen, kepemilikan dan tidak ada 

pertentangan manajemen (conflict of interenst). Tidak adanya yang mengawasi 

pengolahan kegiatan perusahaan di perbankan mengakibatkan beban atau tugas 

komisaris menjadi lebih berat, karena tidak ada pihak independent dan ahli 

dibidangnya yang membantu tugasnya dalam aspek pengandalian atau 

pengawasan perbankan. 
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 Iman Sugema (2003;12), dalam kutipan harian kabar di Jakarta, disebutkan 

bahwa: 

”Perbankan di Indonesia dapat berpotensi menurunkan kinerja perbankan seperti 
halnya kredit bermasalah atau kredit macet. Hal ini disebabkan karena masalah 
rendahnya penyaluran kredit dan rasio kredit serta pengendalian atau pengawasan 
internal yang longgar” 
  

 Menurut kutipan di atas dapat diketahui bahwa timbulnya kredit yang 

bermasalah atau kredit macet timbul akibat kurangnya pengendalian atau 

pengawasan yang dilakukan oleh internal bank dan juga akibat rendahnya 

penyaluran kredit dan rasio kredit  

Berhubung perusahaan perbankan salah satu kegiatan yang perlu 

mendapatkan pengawasan dari audit internal adalah pemberian kredit pada 

nasabah, karena kredit adalah penyediaan dana dari pihak bank kepada pihak lain 

sebagai pinjaman dana, dan pihak yang meminjam dana tersebut wajib untuk 

melunasinya dengan bunga yang ditentukan oleh pihak bank. 

Menurut pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa: “…sebelum 
pemberian kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak 
(character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (callateral), dan 
prospek usaha (condition) dari debitur” 

 
Berbagai Bank berpendapat salah satu risiko yang ada dalam kepatuhan 

pengendalian pada perbankan adalah adanya penyimpangan akibat faktor internal 

pada kredit salah satunya adalah batas maksimum pemberian kredit, adapun risiko 

kepatuhuan pada pengendalian kreditnya upaya analisa dan pengelolaannya baik 

pada tingkat transaksi atau pun penyaluran kredit, salah satu kunci pada 

pengelolaan kepatuhan pengendalian kredit adalah pemisahan yang jelas antara 

unit kredit dan pengelolaannya dengan pedoman yang jelas mengenai batasan dan 

wewenangnya. Adapun fungsi manajemen pengendalian kredit disetiap lini bisnis 

adalah memastikan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara 

manajemen yang berwenang memberikan kredit hingga batasan yang ditentukan 

berdasarkan pengalaman dan catatan historis masing-masing serta karakteristik 

bisnis dan bagaimana tentang efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur yang 

berlaku lebih lanjut di lakukan oleh audit internal. 
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Audit internal mengemban pengkajian secara independen pada semua area 

dan unit bisnis secara sistematis, untuk membahas masalah pengontrolan, 

memadai tidaknya kebijakan dan prosedur, kepatuhan pada ketentuan bank sentral 

dan peraturan intern serta efektivitas dari pengawasan dan struktur manajemen, 

dan melaporkannya langsung kepada Presiden Direktur. Sebagai tambahan dari 

seperti yang telah diuraikan sebelumnya. 

Adapun kepatuhan pengendalian kredit harus mendapatkan perhatian 

khusus dari manajemen. Pengendalian akan efektif bila manajemen mengatur 

sistem dengan tujuan memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran 

organisasi akan dapat tercapai. 

Bardasarkan uraian pendekatan masalah di atas, dapat diturunkan suatu 

hipotesis sebagai berikut: 

“Audit internal berpengaruh terhadap kepatuhan atas pengendalian internal 

kredit” 

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian. 
Adapun studi empirik terdahulu yang dilakukan oleh Daniel Susanto (NRP 

01.02.089) dengan judul ”Peranan Audit Internal terhadap Kepatuhan Manajemen 

Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Otto Parmaceutical Industri, Ltd)”, yang 

menguraikan bahwa audit internal membantu kepatuhan manajemen dalam 

kegiatan perusahaan, sedangkan judul yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

adalah ”Pengaruh Audit Internal terhadap Kepatuhan atas Pengendalian Internal 

Kredit Investasi”, adapun yang membedakan pada penelitian sebelumnya dengan 

penulis adalah Audit internal sebagai alat bantu untuk pengendalian internal 

kepatuhan pada prosedur pemberian kredit investasi. 

Penelitian yang dilaksanakan penelis pada bank-bank pemerintah dan 

swasta yang ada di wilayah Bandung. Sedangkan waktu yang dilakukan oleh 

penulis yaitu bulan November 2007 sampai dengan selesai. 
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