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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dunia usaha sekarang ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

kemudian didukung dengan perkembangan teknologi, sehingga menimbulkan 

persaingan yang semakin ketat. Dengan ketatnya persaingan pada dunia usaha, 

perusahaan harus memiliki keunggulan daya saing dalam menghadapi lingkungan 

bisnis yang kompetitif, salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh 

dunia usaha adalah kemampuan untuk menghemat biaya (cost effective) dalam 

menghasilkan produk dan jasa. Untuk menjadi perusahaan yang hemat biaya (cost 

effective), manajemen perusahaan harus senantiasa melakukan peningkatan 

terhadap aktifitas penambahan nilai yang dilakukan untuk menghasilkan produk 

dan jasa serta melakukan inovasi dan akhirnya konsumen hanya dibebani dengan 

biaya-biaya untuk aktivitas penambahan nilai. 

Disamping penghematan biaya (cost effective), salah satu faktor lainnya 

adalah laporan manajemen yang dihasilkan perusahaan tersebut. Laporan 

manajemen digunakan sebagai dasar proses pengambilan keputusan dalam 

mengendalikan dan mengarahkan sumber-sumber daya yang ada dalam 

perusahaan. Selain sebagai fungsi pengendalian dan pengarahan, laporan 

manajemen juga mempunyai arti untuk menilai apakah kebijakan yang telah 

ditetapkan perusahaan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tercapainya 

kondisi keuangan yang sehat, penjualan jasa/ barang yang menguntungkan, serta 

hubungan baik antara bagian atau departemen dalam sebuah perusahaan. 
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Jika ditinjau dari sudut ekonomi umumnya perusahaan bertujuan untuk 

mendapatkan laba, baik perusahaan pemerintah, maupun perusahaan swasta. Hal 

itu berdampak pula pada status dunia apakah perusahaan itu dalam bentuk 

Perusahaan Perseroan, Perusahaan Komanditer, Yayasan, dan Koperasi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perusahaan perlu meningkatkan aktivitas usahanya dan 

manajemen harus  selalu memonitor kegiatan dan mengevaluasi hasil kegiatan 

operasi perusahaan, sehingga dalam proses pengambilan keputusan sangat tepat, 

oleh karena itu dalam sebuah organisasi atau lembaga diperlukan prosedur 

pengendalian intern yang handal. 

Dalam upaya penerapan pengendalian intern yang maksimal, ada beberapa 

unsur pengendalian intern yang tidak boleh terputus, ibaratkan sebuah mata rantai 

yang saling menunjang satu sama lain, sehingga efektivitas dalam  pencapaian 

laba pada sebuah organisasi/ perusahaan dapat dicapai. Unsur-unsur tersebut 

antara lain: Otorisasi yang tepat terhadap aktivitas dan transaksi, pemisahan tugas, 

perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, perlindungan 

yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan, serta 

pengecekan independen terhadap kinerja. 

PT. Bank Central Asia Tbk. sebagai salah satu perusahaan jasa, yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perbankan banyak memiliki 

pesaing, sehingga dengan demikian dalam rangka efektivitas pencapaian kinerja 

keuangan dalam arti perolehan laba dipandang perlu untuk menerapkan Struktur 

Pengendalian Intern dalam menjalankan aktivitasnya. Upaya ini dilakukan agar 

target laba yang diinginkan setiap tahunnya dapat dicapai. 
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PT. Bank Central Asia Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa yang di dalam dunia perbankan memiliki kualitas yang cukup baik, 

PT. Bank Central Asia Tbk. termasuk kedalam Bank yang terdaftar di LQ-45 

yaitu merupakan perusahaan-perusahaan yang paling liquid. Perusahaan yang 

adan di LQ-45 merupakan saham-saham pilihan yang setiap enam bulan sekali 

dilakukan pemeriksaan, sehingga kualitasnya terjamin. PT. Bank Central Asia 

Tbk. mengalami kenaikan laba dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 kuartal I saja, 

BCA memperoleh laba bersih mencapai Rp. 2,3 trilyun atau mengalami kenaikan 

signifikan sebesar 14,3% dari pencapaian tahun sebelumnya dengan periode yang 

sama. Hingga kuartal III, BCA mencatatkan laba bersih sebesar Rp. 8,27 trilyun, 

naik 8,1% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp. 7,65.  

Pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga yang baik telah menghasilkan 

kinerja keuangan dan pertumbuhan profitabilitas yang solid. Pendapatan bunga 

bersih meningkat 21,2% menjadi Rp 32,0 triliun pada tahun 2014, dibandingkan 

dengan Rp 26,4 triliun pada tahun 2013, menghasilkan marjin bunga bersih 6,5% 

dibandingkan 6,2% pada tahun sebelumnya. Pendapatan operasional selain bunga 

tumbuh 13,6% menjadi Rp 9,0 triliun selama tahun 2014. Pada tahun 2014 rasio 

efisiensi biaya (cost efficiency ratio) berada pada level 44,2%, sedikit mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan 42,9% di tahun 2013. Laba bersih BCA secara 

keseluruhan tumbuh 15,7% menjadi Rp 16,5 triliun pada akhir 2014. BCA 

mencatat tingkat pengembalian atas aset (Return on Assets – ROA) dan tingkat 

pengembalian atas ekuitas (Return on Equity – ROE) masing-masing tercatat 

sebesar 3,9% dan 25,5%, lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian terhadap 

perusahaan tersebut. Diharapkan dengan kegiatan yang efisien dan efektif, 

perusahaan dapat menghasilkan jasa yang berkualitas. Kualitas jasa yang baik dan 

kinerja perusahaan yang profesional akan menghasilkan kepuasan konsumen. 

Inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. 

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian terdahulu antara lain: 

1. Arifin (2007) dengan judul “Pengaruh Penerapan Prosedur 

Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pencapaian Laba”, penelitian 

ini menyimpulkan bahwa penerapan prosedur pengendalian intern 

berpengaruh positif terhadap efektifitas pencapaian laba secara 

simultan pada Kanoptel PT. Telkom Kota Gorontalo. Otorisasi yang 

tepat dan Pemisahan Tugas berpengaruh positif terhadap efektivitas 

pencapaian laba pada Kanoptel PT. Telkom kota Gorontalo secara 

parsial. Dokumen dan catatan berpengaruh positif terhadap efektivitas 

pencapaian laba pada Kanoptel PT. Telkom kota Gorontalo secara 

parsial. engendalian kewenangan dan pengecekan independen 

berpengaruh positif terhadap efektivitas pencapaian laba pada 

Kanoptel PT. Telkom kota Gorontalo secara parsial, ini menunjukan 

bahwa sub variabel pengendalian kewenangan dan pengecekan secara 

independen merupakan penentu dominan dari efektifitas pencapaian 

laba, yang berarti bahwa pengendalian kewenangan dan pengecekan 

secara independen yang lebih baik, maka efektifitas pencapaian laba 

dapat diperoleh secara maksimal. 
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2. Nerissa C. Brown, Christiane Pott, Andreas W (2007) dengan judul 

“The effect of internal control regulation on earnings quality: 

Evidence From Germany” yaitu: “These results are robust to various 

sensitivity analyses. Taken together, our results are consisten with the 

achievement of one of the main goals of internal controlnregulation-

increased earnings quality through effective internal controls”. 

 
Hal diatas menjelaskan bahwa hasil penelitian ini konsisten dengan pencapaian 

salah satu tujuan utama yaitu peraturan pengawasan internal, pendapat-pendapat yang 

semakin berkualitas melalui pengendalian internal yang efektif. 

Pengendalian internal juga sangat penting untuk menghindari kecurangan-

kecurangan yang mungkin terjadi, perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/ uang, 

pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa 

yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai 

dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu 

atau lebih individu diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Dari perspektif 

kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white-collar 

crime). Kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas 

laporan keuangan, manipulasi dipasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan 

penerimaan suap oleh pejabat public secara langsung atau tidak langsung, kecurangan 

atas pajak, serta kebangkrutan. 

Menurut Abbot et al seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menyatakan bahwa 

pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Jika suatu sistem pengendalian internal lemah maka akan mengakibatkan 

kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak 

diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan 

operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang 

ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pemilik kepada pengelola, 
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maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting. Hal ini untuk menentukan apakah 

tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. Proses pengendalian intern tersebut dilakukan oleh pihak manajemen yang 

bertanggung jawab untuk melindungi dan mengamankan harta perusahaan. 

Selain hal tersebut diatas, fenomena menunjukan bahwa sering terjadi perbedaan 

nilai antara target laba yang harus dicapai dengan laba yang sebenarnya diterima, hal 

tersebut dapat terjadi karena banyak faktor, salah satu faktor yang terpenting adalah 

kurang efektifnya pengendalian internal pada perusahaan. 

Perusahaan yang telah meluas aktifitasnya dengan pelayanan jasa yang luas untuk 

mendapatkan nasabah yang banyak, maka terasa perlunya bantuan manajer-manajer yang 

berspesialisasi dalam bidangnya sehingga dapat memimpin perusahaan dengan baik. 

Maka perlu disusun suatu pengendalian internal yang kuat. 

Prinsip umum pengendalian internal harus senantiasa digunakan sebagai dasar 

dalam membuat rancangan prosedur-prosedur akunting dalam menjalankan perusahaan. 

Pengawasan lebih dari satu orang merupakan ciri khas dari sistem pengendalian internal 

untuk dapat menutupi kekurangan yang ada pada manusia, sehingga kesalahan-kesalahan 

maupun kecurangan-kecurangan dapat diketahui segera. 

Pentingnya pengendalian internal yaitu dikarenakan tingkat transaksi yang 

dilakukan begitu banyak dan bertambah banyak dari tahun ke tahun. Pada Bank BCA, 

peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dan yang paling 

terpenting adalah peningkatan nasabah memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan 

laba perusahaan tersebut. Bertambahnya nasabah tidak terlepas dari faktor dimana 

baiknya pelayanan yang diberikan kepada nasabah, maka dari itu diperlukan 

pengendalian internal yang baik untuk menjaga faktor-faktor terpenting perusahaan 

termasuk pelayanan yang baik terhadap nasabah. 
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Atas uraian diatas mengingat begitu kompleks dan pentingnya prosedur 

pengendalian intern maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai 

“PENGARUH PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS 

PENCAPAIAN LABA PADA PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaiman penerapan pengendalian intern pada PT. Bank Central Asia Tbk. 

kota Bandung? 

2. Apakah pencapaian laba pada PT. Bank Central Asia Tbk. sudah efektif? 

3. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap efektifitas pencapaian 

laba pada PT. Bank Central AsiamTbk. Kota Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengendalian intern pada PT. Bank 

Central Asia Tbk. kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui apakah pencapaian laba pada PT. Bank Central Asia Tbk. 

sudah efektif. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian intern terhadap efektifitas 

pencapaian laba pada PT. Bank Central AsiamTbk. Kota Bandung. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, peneliti mengharapkan agar data 

maupun informasi yang diperoleh dapat memberikan kegunaan bagi setiap 

kalangan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian langsung pada kondisi tempat penenilian 

yang sebenarnya, mudah-mudahan dari hasil penelitian yang didapat ini 

akan menambah wawasan dan pengetahuan serta memperoleh gambaran 

nyata, baik pemahaman mengenai penerapan teori yang telah diberikan 

pada saat kuliah dengan penerapan praktek yang terjadi dalam lapangan 

kerja, khususnya mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap 

efektifitas pencapaian laba. 

2. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh ini mudah-mudahan dapat 

memberikan informasi dan bahan masukan yang bermanfaat terutama bagi 

pihak pemangku kepentingan (stakeholders), pengelola perusahaan 

(manajemen) dan organisasi perusahaan dalam menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik, khususnya mengenai pengaruh untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap efektifitas pencapaian 

laba. 

3. Bagi penelitian lain 

Mudah-mudahan dari hasil penelitian ini dapat memberikan data dan 

informasi yang dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya 
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sebagai bahan referensi dan pembanding bagi mereka yang berminat 

mengadakan penelitian lebih lanjut dibidang ini dengan topik yang sama, 

sehingga penelitian-penelitian selanjutnya akan menjadi lebih baik di 

waktu yang akan datang. 

 

1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di PT. Bank Central Asia 

Tbk. yang berlokasi di jalan Jend. Ahmad Yani No. 656-658 Cicadas, Bandung. 

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Nopember 2015 – Mei 2016. 


