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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur dan merata secara materiil dan spiritual, yang 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Salah satu usaha pemerintah dalam 

mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu dengan mengerahkan sebagian 

usaha pada pembangunan ekonomi, di mana pemerintah memberikan bimbingan dan 

pengarahan terhadap pembangunan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi 

perkembangan dunia usaha yang dilakukan melalui serangkaian langkah dan 

kebijaksanaan untuk mencapai laju perumbuhan perekonomian nasional sesuai yang 

diharapkan. Salah satunya dalam sektor perbankan. 

Perbankan di Indonesia dalam melaksanakan usahanya berlandaskan pada 

asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank sendiri 

mempunyai fungsi yaitu sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan 

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (Pasal 2,3 dan 4 Undang-Undang 

Perbankan Tahun 1992)  

 Fungsi dari Lembaga Perbankan salah satunya yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat serta menyebarkan kembali dalam bentuk pemberian kredit. Pemberian 

kredit diberikan pada perusahaaan-perusahaan besar dengan golongan ekonomi kuat 

dan perusahaan-perusahaan kecil dengan ekonomi lemah. 

 Bank sebagai salah satu bentuk badan usaha, dalam aktivitas yang 

dilakukannya mengharapkan adanya suatu keuntungan, dan hal itu merupakan 

sesuatu yang wajar. Tetapi dalam pemberian kredit, di samping memenuhi tujuan 



Pendahuluan 

 2

perusahaan tersebut yakni profit motive bank juga harus mampu melakukan 

pembinaan terhadap debiturnya, sehingga kredit yang telah disalurkan tersebut dapat 

memenuhi sasaran semula. Di samping itu juga dapat mengamankan harta kekayaan 

yang dapat disalurkan ke bank. 

PT. Bank Jawa Barat (PT.Bank Jabar) adalah lembaga perbankan yang salah 

satu produknya yakni menyediakan kredit bagi masyarakat, bertujuan pula untuk 

meraih profit dari kegiatan pemberian kredit tersebut. Kemampuan dari Bank Jabar 

sebagai lembaga pemberian kredit, tergantung pada kemampuan bank dalam menarik 

dana dari masyarakat. Dana yang sudah tersimpan di bank dan sementara waktu tidak 

digunakan, diputar oleh bank tersebut dijadikan dana dalam bentuk pemberian kredit 

untuk disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. 

 Agar pemberian kredit yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, maka diperlukan usaha-usaha yang membantu perwujudan tujuan 

tersebut. Salah satu alat manajerial yang dapat digunakan untuk mengawasi 

pemberian kredit yakni audit operasional. 

 Menurut Amin Widjaja Tunggal  dalam bukunya Audit Operasional Suatu 

Pengantar (2001 : 1), audit operasional (sering juga disebut audit manajemen) 

merupakan audit atas operasi yang yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen 

untuk menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari setiap dan seluruh operasi, 

terbatas hanya pada keinginan manajemen. Manajemen memerlukan lebih banyak 

informasi yang relevan atas pelaksanaan operasi mereka dan hasil yang berkaitan 

daripada apa yang dapat ditemukan semata-mata dalam data keuangan. Manajemen 

mencari lebih banyak informasi untuk mempertimbangkan mutu operasi dan 

melakukan perbaikan operasional. 

 Audit operasional berguna agar manajemen memperoleh informasi mengenai 

efektivitas dan efisiensi dari unit-unit organisasi di bawah kendali mereka. Dengan 

adanya audit operasional ini dapat membantu manajemen dalam memberikan 
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peringatan dini atau sistem deteksi dalam menyingkapkan penyimpangan-

penyimpangan pada area tertentu dari organisasi yang dikaji.   

 Manfaat audit operasional pada bagian kredit di PT.Bank Jabar adalah sebagai 

alat bantu manajerial untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap 

pemberian kredit yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan yang diinginkan 

perusahaan. Dengan adanya audit operasional ini dapat membantu manajemen PT. 

Bank Jabar dalam memberikan peringatan dini atau sistem deteksi dalam 

menyingkapkan penyimpangan-penyimpangan pada area tertentu di bagian kredit. Ini 

terlihat berdasarkan laporan keuangan PT.Bank Jabar tahun 2005, total kredit sebesar 

80% dari total asset, dan dari prosentase kredit tersebut 2,5 % adalah kredit kurang 

lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Dengan prosentase kredit yang cukup 

tinggi maka risiko tidak tertagihnya kredit yang diberikan relatif besar, maka pihak 

bank perlu menerapkan suatu audit operasional yang memadai untuk menilai apakah 

prosedur pemberian kredit di PT.Bank Jabar telah dijalankan sesuai aturan yang 

berlaku, agar pemberian kredit dapat lebih efektif lagi.    

 Dari kondisi masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jelas mengenai manfaat audit operasional di bidang perbankan 

yakni Bank Jabar khususnya dalam efektivitas pemberian kredit. Berdasarkan titik 

tolak dari hal tersebut penulis memilih judul : "Manfaat Audit Operasional Dalam 

Efektivitas Pemberian Kredit" .  

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, penulis mencoba 

mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi 

pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah pelaksanaan audit operasional yang diterapkan pada PT. Bank Jabar 

Cabang Suci Bandung telah memadai. 

2. Apakah pemberian kredit pada PT.Bank Jabar Cabang Suci Bandung telah efektif. 

3. Bagaimana manfaat audit operasional dalam efektivitas  pemberian kredit. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat 

dilihat maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi-

informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi serta untuk membandingkan 

antara teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui memadai atau tidaknya pelaksanaan audit opaerasional pada 

PT. Bank Jabar Cabang Suci Bandung. 

2. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pemberian kredit pada PT. Bank Jabar 

Cabang Suci Bandung. 

3. Untuk mengetahui manfaat audit operasional dalam efektivitas pemberian kredit 

pada PT. Bank Jabar Cabang Suci Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Penulis 

Bagi penulis, untuk memperoleh gambaran langsung dalam pemecahan masalah 

audit operasional. 

2. Perusahan yang diteliti 

Kegunaan penelitian ini bagi perusahaan adalah sebagai informasi bagi para 

pimpinan perusahaan agar dapat digunakan dalam efektivitas pemberian kredit di 

perusahaan dan mengevaluasi atas hasil penelitian ini, yang mungkin dapat 

dijadikan sebagai suatu dasar dalam pengambilan keputusan di perusahaan di 

masa yang akan datang. 

3. Pihak lain, terutama rekan-rekan mahasiswa serta para pembaca sebagai 

sumbangan pemikiran dan informasi dalam bidang Auditing, khususnya dalam 

mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yakni audit 

operasional dalam   pemberian kredit. 
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1.5 Rerangka Pemikiran 

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, 

serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah 

yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut 

tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam 

bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak 

yang memerlukan dana.   

Masyarakat yang menyimpan uangnya di bank akan memperoleh balas jasa 

yang disebut bunga simpanan, sedangkan masyarakat yang memerlukan uang 

(debitur) dan meminjam uang dari bank, maka debitur yang bersangkutan akan 

dikenakan bunga atas pinjaman tersebut. Hal ini merupakan salah satu penghasilan 

yang paling potensial bagi pihak bank yang bersangkutan. Jadi dapat dijelaskan 

bahwa fungsi pokok dari bank adalah melakukan penarikan dan penyaluran uang, 

atau disebut juga operasi kredit aktif dan operasi kredit pasif. 

Pengertian kredit dapat kita temukan dalam Undang-undang No.7 Tahun 

1992:59 tentang perbankan yaitu sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan-tagihan yang dapat diperkenankan dengan itu berdasarkan persekutuan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal ini pihak peminjam 

berkewajiban melunasi hutangnya dalam atau setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga yang ditetapkan”. Adapun pengertian kredit menurut PSAK No.31 

(Revisi 2000) yaitu sebagai berikut : “Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”. 

 Aktivitas perkreditan merupakan urat nadi bagi bank dalam menjalankan 

usahanya, sehingga aktivitas perkreditan memerlukan perhatian yang sungguh-
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sungguh dari pihak manajemen bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan dana 

yang disalurkan kepada masyarakat harus dapat ditarik kembali dan dapat 

memberikan keuntungan bagi pihak bank yang bersangkutan.  

 Pengelolaan kredit yang baik, mutlak harus ada dan didukung oleh 

pelaksananya yang kompeten. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan pihak 

manajemen yang bersangkutan, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya, di samping itu terus berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya. 

 Bank dalam menjalankan operasinya mempunyai resiko yang sangat tinggi. 

Resiko yang dapat terjadi dalam dunia perbankan tersebut  dapat berupa kredit kurang 

lancar, kredit ragu atau kredit macet. 

 Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa kredit yang diberikan oleh 

bank mengandung resiko. Maka dari itu dalam  pemberian kredit, bank harus 

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi resiko tersebut. 

Jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan 

debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan 

faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh bank.  

 Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus 

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, modal, agunan, dan prospek 

usaha debitur, sebab kredit bagi perbankan merupakan harta perusahaan sebagaimana 

harta lainnya yang harus dilindungi oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh karena 

itu untuk mengetahui kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu alat bantu 

manajerial yaitu dengan adanya audit operasional. 

 Audit operasional dalam aktivitasnya merupakan suatu pemeriksaan atau 

penelitian untuk memberikan penekanan pada efiseiensi, efektivitas, dan ekonomisasi 

atau performa suatu kesatuan usaha. Untuk memperluas hal tersebut di atas, Amin 

Widjaja Tunggal (2001 : 1), menyatakan bahwa: “Audit operasional merupakan 

audit atas operasi yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen untuk menilai 
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ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari setiap dan seluruh operasi, terbatas hanya 

pada keinginan manajemen”. 

 Definisi audit operasional yang dikemukakan oleh Arens dan Loebbecke 

(1997 : 4) yaitu : “ An audit operational is a review of any part of an organization 

procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness”. 

Dari pengertian tersebut dapat dimaksudkan bahwa audit operasional adalah evaluasi 

atas pelaksanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan. Hasil dari operasi berupa 

aktivitas yang telah dicapai perusahaan, sedangkan sasarannya adalah membantu 

manajemen dalam meningkatkan kinerja guna mencapai efektivitas. Sasaran ini 

direkomendasikan dalam bentuk laporan yang bersifat konstruktif.   

 Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998 : 30), audit operasional 

bertujuan untuk : 

1. Mengevaluasi kinerja 

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 

3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

Pada suatu perusahaan perbankan akan dijumpai kegiatan yang sangat 

kompleks, oleh karena itu audit operasional bagi sebuah bank merupakan hal yang 

sangat penting yang harus dilaksanakan, juga berfungsi untuk meningkatkan 

efektivitas di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Dalam pemberian kredit, akan dijumpai masalah-masalah yang pada mulanya 

kurang diperhatikan yang akhirnya dapat menimbulkan masalah, terutama masalah 

operasional pada aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu 

dilaksanakan audit operasional dalam efektivitas pemberian kredit.  

 Menurut Muhdar Syah Sinungan, dalam bukunya “Dasar-dasar dan 

Teknik Manajemen Kredit” (1995:63),  

menyatakan : 

 “Tujuan Pemberian Kredit,yaitu : 
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a. Pedoman pelaksanaan kegiatan, dengan adanya kredit diharapkan 

terdapatnya suatu pengarahan kegiatan / adanya pedoman bagi 

pelaksanaan kegiatan kredit yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. 

b. Kepercayaan, keyakinan bank atas uang yang dipinjamkannya tersebut 

akan diterima kembali pembayaran pokok dan bunga sesuai jangka waktu 

yang telah disepakati. 

c. Mengurangi ketidakpastian, dengan maka dilakukan perkiraan, maka 

mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. 

d. Alat evaluasi, dengan adanya rencana maka akan ada suatu standar yang 

ingin dicapai untuk dibandingkan dengan realisasinya untuk mengadakan 

evaluasi. 

e. Keuntungan yang maksimal, diharapkan dengan terbaik dapat 

menghasilkan keuntungan yang maksimal. 

f. Mengantisipasi resiko kredit, dengan kredit diharapkan dapat 

mengantisipasi terjadi resiko kredit”. 

Audit operasional pada suatu bank sebagai alat bantu untuk manajerial 

merupakan kegiatan pengontrolan dan pengawasan terhadap kredit yang dilaksanakan 

oleh perusahaan dengan melihat apakah semua unsur pemberian kredit telah 

diterapkan. Fungsi audit operasional mencakup fungsi untuk efektivitas pemberian 

kredit. Dengan kata lain hubungan antara audit operasional dengan pemberian kredit 

bersifat positif. Maka dapat dinyatakan dalam hipotesis deskriptif bahwa audit 

operasional telah bermanfaat dalam pemberian kredit pada PT.Bank Jabar. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. 

Menurut Moh.Nasir (1999 : 71), deskriptif analitis adalah : “Penelitian yang 

ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia dan 

hasil penelitian tersebut tanpa dapat memberikan rekomendsi-rekomendasi untuk 
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keperluan masa yang akan datang”. Dengan demikian deskriptif analitis bertujuan 

untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara terperinci 

untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan 

datang. Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan melalui studi kasus artinya penelitian dilakukan pada suatu objek 

penelitian. 

 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Field Research  

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap 

objek yang diteliti untuk memperoleh data primer, yaitu berupa : 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan 

yang erat hubungannya dengan objek yang diteliti 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan bagian yang terkait dengan 

objek yang diteliti dalam perusahaan tersebut 

c. Kuesioner, yaitu berupa serangkaian pertanyaan tertulis dengan cara 

menyebarkan daftar isian berupa angket pada sebagian karyawan. Tujuannya 

adalah untuk mengumpulkan data mengenai hubungan audit operasional 

dengan efektivitas pemberian kredit. 

2. Library Research 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna 

mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari 

buku-buku dan referensi lainnya. 

 

1.6.2 Operasional Variabel 

Sesuai dengan hipotesis deskriptif yang diambil, yaitu “Audit operasional 

telah bermanfaat dalam pemberian kredit pada PT.Bank Jabar”, maka dalam 
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penyusunan skripsi ini penulis menggunakan objek penelitian ke dalam satu variabel, 

yaitu :  

♦ Bermanfaatnya audit operasional dalam efektivitas pemberian kredit  

Variabel Sub Variabel Indikator 

Bermanfaatnya audit 

operasional dalam efektivitas 

pemberian kredit 

Audit operasional (oleh 

pemeriksa intern) 

♦ Independensi pemeriksa 

intern 

- Status Internal 

Auditor 

- Objektivitas 

♦ Kompetensi pemeriksa 

intern 

♦ Program pemeriksa 

intern 

- Tujuan audit kredit 

- Prosedur audit kredit 

♦ Pelaksanaan pemeriksa 

intern 

- Tahap audit 

pendahuluan 

- Tahap audit mendalam 

- Hasil audit 

♦ Laporan Hasil audit 

 Manfaat pemeriksaan 

operasional dalam efektivitas 

pemberian kredit 

♦ Mendorong efektivitas 

dan efisiensi 

♦ Ketaatan terhadap hukum 

dan peraturan kredit 

♦ Adanya antisipasi risiko 

kredit 

♦ Keuntungan maksimal 

♦ Terdapatnya alat 
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evaluasi  

 

Variabel yang telah disebutkan di atas diukur berdasarkan indikator yang 

mempengaruhinya, mulai dari alternatif jawabannya diproses dan diolah untuk 

dipergunakan sebagai pedoman dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

1.6.3 Rancangan Pengujian Hipotesis 

Audit operasional pemberian kredit dianggap efektif jika dapat membantu 

manajemen untuk meminimalkan resiko kredit macet. Audit operasional dianggap 

memadai jika pelaksana audit operasional memiliki independensi dan kompetensi, 

dan adanya pelaksana audit operasional yang dibagi kedalam 3 tahap yaitu : tahap 

pendahuluan, tahap audit mendalam, dan tahap pelaporan hasil audit. 

Hipotesis akan dibuktikan dengan membandingkan antara indikator-indikator 

yang telah ditentukan dengan hasil observasi, wawancara dan kemudian didukung 

dengan jawaban kuesioner, lalu dibandingkan dengan dasar teori-teori yang telah 

dipelajari sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. 

  

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah PT.Bank Jabar Cabang Suci Bandung yang berlokasi di Jl.P.H.H 

Mustofa No.66 Bandung. Penelitian dimulai dari bulan Desember 2006 sampai 

dengan bulan Januari 2007. 

 


