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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Keadaan ekonomi dunia yang sedang dilanda krisis ekonomi global 

menyebabkan banyak perusahaan (korporasi) di Indonesia diambang kehancuran. 

Krisis ekonomi global sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. Perubahan yang pesat dalam bidang teknologi informasi, ekonomi, 

sosial, budaya maupun politik juga mempengaruhi kondisi dunia bisnis dan 

persaingan yang timbul semakin lama semakin meningkat. Keadaan persaingan 

seperti ini membuat para pelaku bisnis dan ekonomi harus menyesuaikan diri dan 

terus memperbaiki agar tetap terus bersaing dengan para pesaingnya baik antara 

perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Dalam dunia perbankan 

perkembangan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank 

semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis 

sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Oleh 

karena nya manusia merupakan pilar utama dalam membawa organisasi ke arah 

yang lebih baik atau bahkan sebaliknya. (Ayu Armando, 2015) 

 Bisnis perbankan memiliki kekhasan dalam pengelolaannya. Bank 

merupakan lembaga intermediasi yang mempertemukan pemilik dana dan 

pengusaha dana, bergantung pada kepercayaan dan dana masyarakat baik dari 

dalam maupun dalam pengamanan dana masyarakat baik dari dalam maupun luar 

negeri (Teguh Haryono, 2012). Bank harus memberi prioritas utama dalam 
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pengamanan dana masyarakat, karena masyarakat telah memberikan kepercayaan 

penuh pada bank dalam menitipkan dana mereka. 

 Internal Audit pada bidang perbankan nasional, diatur secara khusus oleh 

Bank Indonesia. Peraturan mengenai hal tersebut berada dalam PBI (Peraturan 

Bank Indonesia) No. 1/6/PBI/1999 mengenai Penugasan Direktur Kepatuhan 

(Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 

Bank (SPFAIB) (Suryo Utomo, 2009). Pada PBI tersebut ditetapkan keharusan 

bagi bank umum untuk menyelenggarakan kegiatan audit intern beserta hal-hal 

yang harus dipenuhi oleh manajemen dan unit internal audit bank umum. Dunia 

perbankan harus dapat tumbuh secara mandiri dan dapat memberikan kontribusi 

yang berarti, secara sinergis mampu mencapai kinerja yang optimal dalam 

mengemban visi dan misi perbankan nasional dalam mendukung sektor ekonomi 

nasional dan daerah. 

 Seperti hal yang terjadi dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada 

tanggal 28 Oktober 2014, melalui Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4 OJK 

Heru Kristiana mengatakan, OJK akan mengarahkan kebijakan pengembangan 

BPR yang fokus pada sasaran strategis yakni salah satunya mendukung 

pengembangan BPR dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance). Ada banyak persoalan yang dihadapi BPR untuk bisa bersaing di 

industri perbankan sehingga sulit bersaing dengan bank umum. Salah satu 

persoalan yang paling mendasar yaitu aspek Good Corporate Governance (GCG) 

yang terabaikan serta penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang masih 

lemah, persoalan itu membuat BPR sulit berkembang. (www.koran-sindo.com) 

http://www.koran-sindo.com/
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 Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa buruknya penerapan Good 

Corporate Governance di bidang perbankan. Ketidakstabilan dunia bisnis 

menggambarkan beberapa fenomena tentang lemahnya penerapan Good 

Corporate Governance seperti terjadinya kasus penyimpangan pada Bank 

Perkreditan Restu Artha yang terungkap tahun 2014. Sebuah Bank Pengkreditan 

Rakyat (BPR) dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena diduga 

melakukan penipuan. Padahal, BPR tersebut menjadi rekomendasi sebuah 

majalah. Selaku Kuasa Hukum, M. Irsyad Thamrin, mengatakan ada dua hal yang 

menjadi pengaduan kepada OJK. Pertama ada produk bank yang tidak sesuai. 

Yang kedua yaitu perlakuan perbankan. Dalam pemberian kredit tersebut, 

seharusnya bank memproses sesuai aturan, dan tidak pernah menjual produk 

pengakuan utang. Permasalahan yang lain yakni BPR Restu Artha tidak 

memberikan data kredit tersebut kepada Bank Indonesia (BI). Akibatnya, ketika 

ingin melakukan perpindahan buku, maka tidak bisa karena tidak mempunyai data 

di BI. Kasus perbankan yang terjadi seperti fenomena diatas dapat merugikan 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap Bank dan menghambat perwujudan 

Good Corporate Governance. (M. Irsyad Thamrin, 2014) 

 Selain itu, krisis ekonomi juga telah membawa dampak yaitu munculnya 

isu mengenai konsep Good Corporate Governance yang menjadi isu sentral 

dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan bisnis di pasaran. 

Good Governance sendiri merupakan sistem pengendalian dan pengaturan 

perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak 

yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung 
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dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Jika kondisi Good Governance dapat 

dicapai maka akan terwujud negara yang bersih dan responsif yaitu negara yang 

bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dan tata kelola perusahaan 

yang baik (Good Corporate Governance), yaitu sistem tata kelola perusahaan 

dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap 

memperlihatkan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti kreditor, pemasok, 

konsumen, karyawan, pemerintah dan masyarakat. (Febrian Ananda, 2012) 

 Suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan dan 

melaksanakan GCG agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Melalui Keputusan 

Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG 

pada BUMN, BUMN didorong untuk wajib menerapkan GCG secara konsisten 

dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya (Erika Rizki 

Prawitasari, 2010). Perusahaan menerapkan GCG adalah resources (sumber 

informasi) yang dimiliki pemegang saham perusahaan dapat dikelola dengan baik, 

efisien, dan dapat digunakan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan (nilai) 

perusahaan (Suci Nurulita, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa Good Corporate 

Governance tidak hanya berakibat positif bagi pemegang saham namun juga bagi 

masyarakat luas berupa pertumbuhan perekonomian nasional. (Ayu Armando, 

2015)  

 Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Good 

Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. 

Ini berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang 

melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan Good 
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Corporate Governance mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim 

usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya Good Corporate Governance 

oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang 

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan Good 

Corporate Governance juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah 

dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini 

pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam 

birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

(Diah Kusuma Wardani, 2008) 

 Good Corporate Governance dapat terlaksana apabila terdapat beberapa 

karakteristik diatas, dalam artian sederhana akuntabilitas merupakan perwujudan 

dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan, sedangkan 

transparansi diartikan sebagai keterbukaan, dengan demikian, akuntabilitas dan 

transparansi merupakan syarat utama dan saling berkaitan dalam upaya 

mewujudkan Good Corporate Governance (GCG). Auditor Internal yang 

independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan 

memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam 

penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam perusahaan yang meliputi: akuntabilitas 

(accountability), pertanggung-jawaban (responsibility), keterbukaan 

(transparency), kewajaran (fairness) serta kemandirian (independency), 

merupakan upaya agar terciptanya keseimbangan antar kepentingan dari para 

stakeholder, karyawan perusahaan, suppliers, pemerintah, konsumen yang 

merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan, sehingga benturan 
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kepentingan yang terjadi dapat diarahkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan 

kerugian pada masing-masing pihak (Sari Pramono Maylia dan Raharja, 2012). 

 Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan 

GCG di perusahaan, anggota auditor internal tidak mempunyai saham baik 

langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak mempunyai 

hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama 

perusahaan tersebut, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun 

tidak langsung dengan perusahaan tersebut. GCG juga menuntut sejauh mana 

auditor internal dapat berperan dengan baik untuk mewujudkannya pada sektor 

publik maupun pada sektor swasta (S. Trimanto Wardoyo & Lena, 2010). 

 Misi internal audit adalah untuk membantu manajemen dalam melakukan 

perbaikan dan peningkatan pengelolaan aktivitas atau program agar mencapai 

tujuan organisasi. Hal ini diwujudkan dengan jalan menilai dan memberikan 

saran-saran kepada manajemen tentang cara melaksanakan tiap kegiatan yang 

lebih ekonomis, lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif, dan ketaatan terhadapa 

ketentuan yang berlaku (Islahuzzaman, 2005). Peranan dan fungsi auditor internal 

dalam suatu perusahaan digunakan sebagai parameter dan indikator untuk 

mengukur penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Zulkarnain, 

2010).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

yang berjudul “PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP 

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) (Studi Kasus 

pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini dilakukan 

untuk membuktikan secara terperinci masalah pokok dalam penelitian yaitu 

mengindentifikasi masalah yang diteliti adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal pada PD. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). 

2. Bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance di PD. Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). 

3. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap peningkatan Good 

Corporate Governance pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan mengenai audit internal, sehingga dapat diketahui seberapa besar 

pengaruh audit internal dalam menunjang pelaksanaan Good Corporate 

Governance. 

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasikan, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal di PD. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). 

2.  Untuk mengetahui pelaksanaan Good Corporate Governance yang 

diterapkan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 
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3. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap peningkatan Good 

Corporate Governance pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Widyatama. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

akuntansi khususnya di bidang audit internal dengan mengkaji secara 

empiris bagaimana pengaruh audit internal dalam upaya mewujudkan Good 

Corporate Governance (GCG). 

2.  Kegunaan Pengembangan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dalam memecahkan 

masalah tentang Good Corporate Governance (GCG) dengan mengkaji 

pengaruh penerapan audit internal terhadap upaya mewujudkan Good 

Corporate Governance (GCG). 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PD. Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) jalan Naripan No. 29 Bandung. Waktu penelitian dimulai dari bulan 

September 2015 sampai dengan selesai. 


