
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bank 

 Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan 

ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank 

mempunyai fungsi yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi 

suatu negara. 

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal 

sebagai tempat untuk memberikan pinjaman (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang 

kuliah dan pembayaran lainnya. 

Pengertian bank menurut Kasmir (2003:2) adalah : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. 

 

Menurut Undang-undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 10 tahun 1998 

pengertian Bank yaitu: 

“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”. 

 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah badan usaha yang 

menjadi perantara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana dengan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. 

 

2.1.1 Fungsi-fungsi Bank 

 Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:9), menjelaskan 

fungsi bank sebagai berikut: 

“Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial 

intermediary dan lebih spesifik bank berfungsi sebagai agent of trust, 

agent of development, dan agent of services”. 

  

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 3 menetapkan: 

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat”. 

 

Menurut Kasmir (2008:5), fungsi bank adalah : 

“Sebagai perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dan 

masyarakat yang kekurangan dana”. 

 

 Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau 

mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Jenis simpanan yang 

dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan 

deposito berjangka. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari 

masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan 



kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah 

kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada 

penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan 

bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil. 

 

2.1.2 Jenis- jenis Bank 

Selain itu dalam Undang-undang No. 10 Pasal 5 ayat (1) tahun 1998 

Tentang Pokok-pokok Perbankan juga menyebutkan bahwa jenis Bank di 

Indonesia dilihat dari segi fungsinya hanya ada 2, yaitu: 

a. Bank umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank perkreditan rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam 

bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

 

2.2 Auditing 

Untuk lebih mengetahui dengan jelas apa itu audit operasional, berikut 

akan dikemukakan beberapa definisi auditing terlebih dahulu. 

Pengertian auditing menurut Mulyadi (2002:9) adalah : 

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 

tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai 

yang berkepentingan”. 



Pengertian auditing menurut Arens et al (2006:4) adalah : 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be done 

by a competent, independent person.” 

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek dari audit, yaitu: 

dalam audit dilakukan tindakan-tindakan menyimpulkan (accumulate), 

mengevaluasi (evaluate), menentukan (determine), dan melaporkan (report). 

 

2.2.1 Tipe Audit 

Audit dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Pembagian ini dimaksudkan 

untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya 

suatu kegiatan audit tersebut. 

Menurut Mulyadi (2002:30-32) menjelaskan bahwa: 

“Audit umumnya digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu audit laporan 

keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional”. 

Berdasarkan kutipan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen 

terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.  

4. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya bertujuan untuk menentukan 

apakah yang diaudit sudah sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. 

Audit kepatuhan ini banyak dijumpai dalam pemerintahan. 



3.    Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi 

atau bagian dari padanya, dalam hubungan dengan tujuan tertentu. 

Tujuan audit operasional adalah untuk: 

a. Mengevaluasi kinerja 

b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 

c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

 

2.3 Audit Operasional 

 Pada dasarnya audit operasional lebih dikaitkan dengan efisiensi dan 

efektivitas operasi dari suatu organisasi. Juga termasuk pengujian terhadap 

efektivitas pengendalian intern jika tujuannya untuk membantu perusahaan agar 

dapat menjalankan kegiatannya supaya lebih efektif dan efisien. 

Menurut William C. Boynton, Walter G. Kell (2001:846) definisi audit 

operasional adalah : 

“Operational auditing is a systematic process of evaluating an 

organization’s effectiveness, efficiency, and economy of operations under 

management’s control and reporting to appropriate persons the results of 

the evaluation along with recommendations for improvement”. 

 

Selain itu, definisi audit operasional menurut Rob Reider (2002:25) 

sebagai berikut: 

““Operational review is review of operations performed from a 

management viewpoint to evaluate the economy, efficiency and 

effectiveness of any and all operations, limited only by management 

desires”. 

 

 



Bagian-bagian penting dari definisi ini adalah sebagai berikut: 

a. Proses yang sistematis. Seperti dalam audit laporan keuangan, audit 

operasional menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, 

terstruktur, dan terorganisasi. 

b. Mengevaluasi operasi organisasi. Evaluasi atas operasi ini harus didasarkan 

pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan disepakati. 

c. Efektivitas, efisiensi dan kehematan operasi. Tujuan utama dari audit 

operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk 

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi. 

d. Melaporkan kepada orang-orang yang tepat. Penerima laporan audit 

operasional yang tepat adalah manajemen atau individu atau badan yang 

meminta audit. 

e. Rekomendasi perbaikan. Tidak seperti audit laporan keuangan, audit 

operasional tidak berakhir dengan menyajikan laporan mengenai temuan. 

Pengembangan rekomendasi, sebenarnya, merupakan salah satu aspek yang 

paling menantang dalam jenis audit ini. 

 

2.3.1 Kriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional 

Kesulitan utama yang umumnya dihadapi dalam audit operasional adalah 

menentukan kriteria audit untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas organisasi. 

Berbeda dengan audit keuangan, dalam audit operasional tidak terdapat kriteria 

tertentu yang berlaku umum untuk setiap audit.  



Kriteria adalah nilai-nilai ideal yang digunakan sebagai tolak ukur dalam 

perbandingan. Dengan adanya kriteria, pemeriksaan dapat menentukan apakah 

suatu kondisi yang ada menyimpang atau tidak dengan kondisi yang diharapkan. 

Karena pemeriksaan pada intinya merupakan proses perbandingan antara 

kenyataan yang ada dengan suatu kondisi yang diharapkan maka pada audit 

operasional pun diperlukan adanya kriteria. 

Arens et al (2008:781-782) menyebutkan beberapa kriteria yang dapat 

digunakan dalam audit operasional, yaitu: 

1. Kinerja Historis (Historical Performance) 

Merupakan seperangkat kriteria sederhana yang dapat didasarkan pada hasil 

audit periode sebelumnya. Gagasan di balik penggunaan kriteria ini adalah 

membandingkan apakah yang telah dilakukan menjadi “lebih baik” atau 

“lebih buruk”. Manfaat kriteria ini adalah bahwa kriteria tersebut mudah 

dibuat, tetapi mungkin tidak memberikan pandangan mendalam mengenai 

seberapa baik atau buruk sebenarnya unit usaha yang diperiksa dalam 

melakukan sesuatu. 

2. Kinerja yang dapat diperbandingkan (Benchmarking) 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh 

organisasi lain yang sejenis. Walaupun penilaian prestasi masa lalu, tetapi 

hasil penilaian menggunakan kriteria ini pun belum tentu memberikan 

gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasi, karena perbedaan situasi 

dan kondisi yang dihadapi oleh dua organisasi yang berbeda. 

 



3. Standar Rekayasa (Enginereed Standards) 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar rekayasa, seperti 

penggunaan time and motion study untuk menentukan banyaknya output yang 

harus diproduksi 

4. Diskusi dan Kesepakatan (Discussion and Agreement) 

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan 

bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam audit 

operasional. 

Ruang lingkup audit operasional menurut NugrohoWidjayanto (2001:19) 

adalah: 

“Audit operasional mencakup tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan 

perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, personalia dan kadangkala 

mencakup fasilitas fisik”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup merupakan seluruh aspek 

manajemen (baik seluruh atau sebagian dari program/aktivitas yang dilakukan), 

tinjauan kebijaksanaan operasinya, perencanaan, praktik, hasil dari kegiatan dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit dilakukan tidak terbatas hanya 

pada masalah akuntansinya saja, melainkan dari segala bidang yang berhubungan 

dengan perusahaan seperti kepegawaian. 

 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Audit Operasional 

 Keputusan untuk mengadakan pemeriksaan operasional oleh pihak 

manajemen mempunyai tujuan dan manfaat bagi perusahaan. Tujuan dari 



pemeriksaan operasional adalah salah satunya dengan melihat sampai mana 

kemajuan dari perusahaan. Setelah dilakukan audit operasional bisa dilihat oleh 

manajemen apa saja keterbatasan dari perusahaan yang diaudit. 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2001:9), tujuan audit operasional adalah: 

 “Audit operasional bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

pimpinan tentang efektif-tidaknya perusahaan, suatu unit, atau suatu 

fungsi. Diagnosis tentang permasalahan dan sebab-sebabnya, dan 

rekomendasi tentang langkah-langkah korektifnya merupakan tujuan 

tambahan”. 

 

 Berkaitan dengan tujuan audit tersebut, titik berat audit diarahkan terutama 

pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan 

datang, di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian. 

Audit operasional dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kelanjutan 

suatu organisasi kedepannya. Oleh karena itu, untuk setiap organisasi sangat 

penting dilakukannya audit operasional ini. 

 Menurut Sukrisno Agoes (2004:175) ada 4 tujuan umum dilakukannya 

audit operasional, yaitu: 

1. Untuk menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai fungsi 

dalam perusahaan. 

2. Untuk menilai apakah berbagai sumber (manusia, mesin, dana, harta lainnya) 

yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 

3. Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objective) yang 

telah ditetapkan oleh top management. 

4. Untuk dapat memberikan rekomendasi kepada top management untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan 



pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur 

operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan 

dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. 

  Dengan tercapainya tujuan tersebut, menurut Amin Widjaja Tunggal  

(2001:24) menyatakan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya audit 

operasional adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan laba  yang meningkat 

2. Alokasi sumber daya yang lebih efisien 

3. Identifikasi masalah pada tahap awal 

4. Komunikasi yang lebih baik 

Dari uraian di atas, manfaat audit operasional berorientasi ke arah 

peningkatan prestasi manajemen di waktu yang akan datang yang bermanfaat bagi 

perusahaan itu sendiri. Hasil audit operasional diharapkan menemui titik fokus 

permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

 

4.3.3 Jenis-jenis Audit Operasional 

 Audit operasional oleh Arens et al (2008:778-779) dibagi menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu: 

1. Audit Fungsional (Functional Audit) 

Audit operasional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu 

perusahaan atau organisasi. Kelebihan dari audit operasional ini 

memungkinkan adanya spesialisasi dari auditor. Auditor dapat 

mengembangkan banyak keahlian dalam suatu bidang sehingga pelaksanaan 



audit menjadi lebih efektif dan efisien. Tapi kelemahannya adalah tidak 

adanya evaluasi fungsi-fungsi yang saling berkaitan. 

2. Audit Organisasional (Organizational Audit) 

Audit operasional berkaitan dengan seluruh unit organisasi, seperti divisi, 

departemen, cabang maupun anak perusahaan. Inti dari audit operasional 

adalah efektivitas dan efisiensi dari interaksi fungsi-fungsi di dalam 

organisasi atau perusahaan. Rencana organisasi dan metode-metode untuk 

mengkoordinasikan kegiatan yang ada sangat penting bagi audit operasional 

jenis ini. 

3. Penugasan Khusus (Special Assignment) 

Penugasan khusus ini timbul atas permintaan dari manajemen. Misalnya 

mencari penyebab tidak efektifnya sistem pembelian bahan baku atau 

kemungkinan terjadinya penyelewengan disuatu departemen dan lain 

sebagainya. 

 

4.3.4 Tahap-tahap dalam Audit Operasional 

 Tahap-tahap dalam audit operasional menurut Rob Reider (2002:39-40) 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

1.  Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini auditor berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin 

informasi dan karakter umum mengenai semua jenis aktivitas dan informasi 

lain yang terkait yang dapat membantu pelaksanaan audit. 

 



2. Program Kerja (Work Programs) 

Pada tahap ini menyiapkan program audit operasional dan rencana kerja 

untuk melaksanakan pemeriksaan awal atas kegiatan yang akan diperiksa. 

Audit program yang dibuat dengan baik akan mengantarkan auditor pada 

pelaksanaan audit operasional yang efektif dan efisien juga. Setiap langkah 

kerja yang disusun harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dengan 

mudah dijalankan. 

3. Kerja Lapangan (Field Work) 

Pada tahap ini, auditor menganalisa operasi untuk mengetahui efektivitas 

management control. Karena pengujian atas pengendalian manajemen ini 

sangat penting untuk mengetahui aktivitas yang memiliki potensi kelemahan. 

4. Pengembangan Temuan Audit dan Rekomendasi (Development of Audit 

Findings and Recommendation) 

Berdasarkan daerah kritis yang telah ditentukan selama tahap field work, 

maka dibuat daftar temuan berdasarkan atribut-atribut sebagai berikut: 

- Condition: Apa yang ditemukan? 

- Criteria: Apa yang seharusnya terjadi? 

- Effect: Apa dampaknya terhadap kegiatan operasional? 

- Cause: Mengapa hal tersebut terjadi? 

- Recommendation: Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi 

tersebut? 

 

 



5. Pelaporan (Reporting) 

Pada tahap ini auditor mempersiapkan laporan sebagai hasil dari audit. 

Laporan ini kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

pihak yang bertanggung jawab dengan hasil temuan auditor dalam hal ini 

adalah manajemen, untuk segera diambil langkah perbaikannya. Laporan 

tersebut menjadi hasil dari audit operasional. Tiap laporan harus disajikan 

sesuai dengan perencanaan dan temuan pemeriksaan. Laporan harus jelas, 

singkat dan wajar dan dapat dimengerti oleh pembaca laporan. Selain itu 

laporan juga harus memuat rekomendasi yang sangat diperlukan untuk 

melakukan tindakan perbaikan. 

 

2.3.5 Pelaksana Audit Operasional 

 Dalam bukunya Arens et al (2008:779-780) mengemukakan bahwa: 

“operational audit are usually performed by one of three group; internal 

auditors, goverment auditor, CPA firms”. 

 

Audit operasional dapat dilaksanakan oleh pihak sebagai berikut : 

1. Audit Internal 

Audit internal memiliki posisi yang unik untuk melaksanakan audit 

operasional. Manfaat yang diperoleh jika auditor internal melakukan audit 

operasional adalah bahwa mereka menggunakan waktu kerja untuk 

perusahaan yang mereka audit. Untuk memaksimumkan efektivitasnya, 

bagian audit internal harus melaporkan kepada dewan direksi atau direktur 

utama. Auditor internal juga harus mempunyai akses mengadakan 



komunikasi yang berkesinambungan dengan komite audit dewan direksi. 

Struktur organisasi ini membantu auditor agar tetap independen. 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah melaksanakan audit operasional yang seringkali 

merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangan. Audit pemerintahan 

terdiri dari para akuntan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Auditor pemerintah biasanya memberi perhatian 

pada kedua macam pemeriksaan baik untuk keuangan mapun audit 

operasional. 

3. Audit Eksternal 

Pada waktu akuntan publik melakukan audit atas laporan keuangan 

historis, sebagian dari audit itu biasanya terdiri dari pengidentifikasian 

masalah-masalah operasional dan membuat rekomendasi yang dapat 

bermanfaat bagi klien audit. Rekomendasi itu dapat dikatakan secara lisan, 

tetapi biasanya biasanya menggunakan surat manajemen. Pengetahuan 

dasar mengenai bisnis klien audit yang dimiliki audit eksternal dalam 

melaksanakan audit seringkali memberikan informasi yang berguna dalam 

memberikan rekomendasi-rekomendasi operasional. 

 

4.4 Temuan 

Temuan/finding memiliki banyak sekali arti dan menimbulkan asosiasi 

yang berlainan yang berlainan satu sama lain, seperti yang dikemukakan oleh 

Lawrence B. Sawyer dalam Sukrisno Agoes (2004:238) temuan sebagai berikut : 



“Deficiency finding menjelaskan sesuatu hal yang salah, atau sesuatu yang 

akan menjadi salah. Auditor juga dapat menjumpai transaksi-transaksi atau 

kondisi-kondisi yang secara intrinsik tidak salah, tetapi memerlukan 

perbaikan”. 

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa temuan mencakup 

fakta-fakta dan informasi lain (yang berhubungan) yang diperoleh, selain itu juga 

mencakup kejadian-kejadian, kondisi-kondisi atau hubungan yang aktual jadi 

tidak hanya bersifat kritik atau hanya menyangkut kekurangan-kekurangan atau 

kelemahan-kelemahan. 

Sedangkan menurut I Gusti Agung Rai (2008:179) mengemukakan definisi 

temuan audit sebagai berikut : 

“Temuan audit adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan 

selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan 

dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit”. 

 

2.4.1 Karakteristik Temuan 

 Semua temuan yang dapat dilaporkan, menurut Sukrisno Agoes 

(2004:238) harus: 

1. Cukup signifikan sehingga layak untuk dilaporkan kepada manajemen. 

2. Bersumber pada kenyataan bukan pendapat, dan didukung bukti yang 

memadai, kompeten dan relevan. 

3. Dirumuskan secara objektif tanpa bias atau praduga 

4. Relevan terhadap topik yang terkait 



5. Cukup meyakinkan sehingga kesimpulan yang didasarkan atas fakta yang 

disajikan, masuk akal, logis. kesimpulan tersebut harus dapat mendorong 

timbulnya kegiatan untuk memperbaiki kondisi cacat yang terkait. 

 

2.4.2 Atribut-atribut Temuan 

Pengembangan temuan harus dilakukan sesuai dengan semua standar yang 

berlaku sehingga temuan menjadi logis, wajar, dan mendorong timbulnya 

tindakan perbaikan atau sebagai alat untuk memotivasi dilakukannya tindakan 

perbaikan. Semua temuan yang dilaporkan harus mengandung elemen-elemen 

tertentu. 

 Menurut Robert Tampubolon (2005:129-130) temuan-temuan haruslah 

didasarkan pada berbagai hal berikut: 

1. Kriteria, yaitu berbagai standar, ukuran, atau harapan yang digunakan dalam 

melakukan evaluasi dan atau verifikasi (apa yang seharusnya terdapat). 

2. Kondisi, yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh pemeriksa dalam 

pelaksanaan pemeriksaan (apa yang ternyata terdapat). 

3. Sebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara 

kondisi yang diharapkan dan kondisi sesungguhnya (mengapa terjadi 

perbedaan). 

4. Akibat, yaitu berbagai risiko atau kerugian yang dihadapi oleh unit organisasi 

dari pihak yang diperiksa dan atau unit organisasi lain karena terdapatnya 

kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria (dampak dari perbedaan). Dalam 

menentukan tingkat risiko atau kerugian, pemeriksa internal harus 



mempertimbangkan pula akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan oleh 

berbagai temuan tersebut terhadap pernyataan keuangan (financial statement) 

organisasi. 

5. Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan berbagai 

rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diperiksa, dan 

informasi lain bersifat membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain. 

 

2.5 Rekomendasi 

Pada dasarnya temuan diakhiri dengan rekomendasi yang ditujukan pada 

manajemen untuk melaksanakan tindakan korektif atas kelemahan/penyimpangan 

yang terjadi. Rekomendasi merupakan elemen yang paling penting dalam 

pengembangan temuan yang biasanya berupa saran singkat yang dibuat oleh 

auditor mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen (auditee) untuk 

melakukan perbaikan atas mutu program-program dan kegiatan-kegiatan. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam definisi mengenai audit 

operasional bahwa auditor operasional bertanggung jawab untuk memberikan 

informasi dan mengungkapkan berbagai masalah operasi atau mengidentifikasi 

kekurangan-kekurangan dan praktik-praktik yang memerlukan penyempurnaan 

dengan tujuan membantu manajemen dalam memecahkan berbagai masalah 

melalui pemberian rekomendasi kepada manajemen. Namun rekomendasi yang 

diberikan ini haruslah layak, praktis dan logis disertai dengan sebab-sebab 

kelemahan yang terjadi sehingga dapat meyakinkan manajemen untuk melakukan 

tindakan perbaikan yang merupakan tanggung jawabnya dengan 

mempertimbangkan biaya dan manfaat yang dapat dicapai. 



Rekomendasi didasarkan pada berbagai temuan dan kesimpulan 

pemeriksaan. Rekomendasi dibuat dengan tujuan untuk meminta tindakan guna 

perbaikan terhadap keadaan yang ada atau meningkatkan operasi. Dalam 

rekomendasi dapat disarankan berbagai pendekatan yang diperlukan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Saran tersebut akan 

digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mencapai hasil yang 

dikehendaki. 

Rekomendasi merupakan masukan bagi manajemen untuk diambil 

langkah-langkah perbaikan apabila terdapat penyimpangan ataupunkekurangan 

prosedur dan rencana yang telah disusun atau ditetapkan. Rekomendasi harus 

diajukan apabila hasil pemeriksaan memberikan indikasi perlunya tindakan-

tindakan perbaikan atau untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan padahal 

tindakan-tindakan yang perlu tersebut belum dilaksanakan sebelumnya pada saat 

laporan-laporan dipersiapkan meskipun tindakan-tindakan korektif sudah 

dijanjikan atau dimulai. 

 

2.6 Kredit 

Kredit berasal dari bahasa Yunani, credere, yang berarti kepercayaan. 

Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang 

(penundaan pembayaran). Dasar dari kredit adalah kepercayaan, oleh karena itu 

seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa 

penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala 

sesuatu yang telah dijanjikan. 



Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permana Veithzal (2006:4) 

mendefiniskan kredit sebagai berikut: 

“Kredit adalah penyerahan barang dan jasa atau uang dari satu pihak 

(kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 

(nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima 

kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua 

belah pihak.” 

 

 Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok 

perbankan menunjukan hubungan hukum antara kreditur dengan debitur yang 

meliputi haknya di satu pihak dan kewajiban di lain pihak, termasuk jumlah waktu 

dan suku bunga dalam perbankan secara teknis, yaitu sebagai berikut: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

 

 

 Menurut Thomas Suyatno (2001:13) menyatakan bahwa : 

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan 

datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”. 

 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah 

penyediaan uang berdasarkan kesepakatan dimana kreditur memberi dana kepada 

debitur dengan jaminan serta debitur berkewajiban mengembalikan dana tersebut 

secara berkala. 

 

 



2.6.1 Unsur-unsur Kredit 

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat 

mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit 

dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban 

yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa 

pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh. Unsur-unsur yang 

terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 

2004:94-95) : 

a. Kepercayaan 

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-

benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. 

Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan 

penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun 

eksteren. 

b. Kesepakatan 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

c. Jangka waktu 

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah, atau jangka 

panjang. 

 

 



d. Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko 

tidak tertagihnya/macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit 

semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi 

tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak di 

sengaja. 

e. Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang 

kita kenal dengan nama bunga. 

 

2.6.2 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Tujuan dan fungsi perbankan Indonesia yang tertuang dalam Undang-

undang No. 10 tahun 1998, Bab II pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa fungsi utama 

perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana 

masyarakat. 

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional kearah 

kesejahteraan rakyat banyak. 

Dengan demikian tujuan pemberian kredit secara umum tidak hanya untuk 

mencari manfaat sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan yang sekecil-

kecilnya, melainkan juga disesuaikan dengan tujuan Perbankan Indonesia yaitu 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 



meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah 

yang adil dan merata. 

Pemberian kredit ini secara garis besar akan membantu dalam 

mengembangkan tiga kepentingan yang harus berimbang, antara lain: 

1. Kepentingan pemerintah; 

2. Kepentingan masyarakat; 

3. Kepentingan pengusaha (pemilik modal). 

 

2.6.3 Jenis-jenis Kredit 

Permohonan pengajuan kredit ditujukan untuk maksud yang berbeda-beda 

tergantung dari kebutuhan calon debitur. Untuk itu, bank pun menyesuaikan 

produk kredit yang ditawarkan dengan kebutuhan calon debitur.  

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permana Veithzal  (2006:13-16), jenis 

kredit yang disalurkan dapat dilihat dari berbagai segi yang salah satunya adalah 

jenis kredit menurut tujuan penggunaannya, terlihat sebagai berikut: 

1. Kredit Modal Kerja/Kredit Eksploitasi 

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit untuk modal kerja perusahaan 

dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan 

baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi 

barang midal, piutang dan lain-lain. 

Kredit modal kerja, terdiri sebagai berikut : 

a. Kredit Modal Kerja (KMK) Ekspor 

b. KMK Perdagangan Dalam Negeri 



c. KMK Industri 

d. KMK Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan 

e. KMK Prasarana/Jasa-jasa 

2. Kredit Investasi 

Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang 

diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan 

ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, 

bangunan dan tanah untuk pabrik.  

3. Kredit Konsumsi 

Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak 

ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan 

konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau 

dengan cara lain. Kredit yang termasuk dalam kredit konsumsi ini adalah 

kredit kendaraan pribadi, kredit perumahan (untuk dipakai sendiri), kredit 

untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, dan pembelian alat-alat rumah 

tangga. 

 

 2.6.4   Tahap-tahap Pemberian Kredit 

Tahap-tahap pemberian kredit menurut H.Rachmat Firdaus dan Maya 

Atiyanti (2004:91-97) sebagai berikut: 

1.     Persiapan kredit 

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling 

mengetahui  informasi dasar antara calon debitur dengan bank. Biasanya 



dilakukan melalui wawancara. Informasi umum yang dikemukakan oleh bank 

antara lain tentang tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk 

memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya 

informasi secara garis besar tentang keadaan usaha, surat-surat perusahaan, 

dan jaminan yang diberikan. 

2.     Tahap Analisis Kredit 

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha 

atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek pada 

umumnya terdiri dari aspek management dan organisasi, aspek pemasaran, 

aspek teknis, aspek yuridis/hukum, dan aspek sosial ekonomi. 

3.     Tahap Keputusan Kredit 

Atas dasar laporan hasil analis kredit maka pihak bank melalui pemutus 

kredit, memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi 

kredit atau tidak. 

4.     Tahap Pelaksanaan dan Administrasi/Tata Usaha Kredit 

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit 

serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon 

peminjam maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta 

syarat-syarat umum pemberian kredit. 

 

2.6.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap 

sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar 

penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank 



untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan. Menurut Kasmir 

(2003:104-107). Dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 5C sebagai 

berikut: 

a. Character 

Penilaian terhadap watak atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk 

memperoleh kepastian bahwa debitur akan bersedia memenuhi kewajibannya 

dalam membayar kembali kredit sesuai dengan perjanjian. 

b. Capacity 

Penilaian terhadap kemampuan debitur untuk dapat melakukan pembayaran 

kembali kreditnya. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur 

dimasa lampau (bila pernah meminjam kepada pihak manapun) yang 

didukung dengan administratif maupun pengamatan langsung di lapangan 

terhadap kegiatan usahanya. 

c. Capital 

Penilaian terhadap kemampuan modal sendiri yang dimiliki calon debitur. 

Kemampuan ini diukur dengan membandingkan jumlah modal sendiri 

terhadap keseluruhan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha 

bilamana kredit diberikan. 

d. Collateral 

Kekayaan calon debitur yang dinilai layak untuk dijadikan sebagai agunan. 

Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan kreditur terhadap keamanan 

kredit yang akan diberikan. Bilamana terjadi kegagalan pembayaran kembali, 

maka agunan dapat digunakan sebagai penggantinya. 



e. Condition of economy 

Analisis terhadap calon debitur yang berhubungan dengan kondisi ekonomi 

secara umum dan secara spesifik, serta keterkaitannya dengan jenis usaha 

calon debitur. Hal ini dikarenakan keadaan dan perubahan lingkungan 

eksternal dapat berperan dengan memberikan kontribusi yang sangat besar 

dalam memperlancar atau timbulnya risiko atas usaha yang dibiayai. 

 

2.6.6 Kebijakan Kredit 

Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam setiap 

pelaksanaan perkreditannya. Hal ini disebabkan karena kredit yang diberikan oleh 

bank mengandung risiko.  

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2006:97) ketentuan 

kebijakan kredit perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan 

kebijakan kredit yang baik, yang: 

1. Mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan 

standar dalam proses pemberian kredit secara individual. 

2. Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua 

tahapan proses perkreditan. 

Sedangkan menurut Malayu Hasibuan (2004-92-93) kebijaksanaan 

perkreditan antara lain: 

1. Bankable, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria: 

a.  Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai 

jadwal dan jangka waktu kredit. 



b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk 

pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya. 

2. Kebijaksanaan Investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan 

dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam 

bentuk antara lain: 

a. Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana 

dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin dan ATK. Dana ini 

harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka 

waktunya panjang. 

b.  Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan 

kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya produktif. Jangka waktu 

penyaluran kreditnya harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar 

likuiditas bank tetap terjamin. 

c.  Kebijakan risiko, maksudnya dalam penyaluran kreditnya harus 

memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan 

risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya. 

d.  Kebijakan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan      

kepada beraneka ragam sektor ekonomi, dan dengan jumlah peminjam 

yang banyak. 

e.  Kebijakan tingkat bunga, maksudnya dalam memberikan kredit harus 

memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan 

antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan suku bunga kredit. 

 



2.6.7 Faktor Penting dalam Kebijakan Kredit 

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2006:97-98), 

faktor-faktor penting dalam kebijakan kredit adalah: 

a. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. 

b.  Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah 

didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang 

jelas. 

c. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan 

semua kegiatan perkreditan bank. 

d. Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan perkreditan 

yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank 

Indonesia. 

e.  Kebijakan perkreditan perbankan dikatakan baik bila minimal kebijakan 

tersebut mencakup: 

1)  Prinsip kehati-hatian perkreditan 

2)  Organisasi dan manajemen perkreditan 

3)  Kebijakan persetujuan perkreditan 

4)  Dokumentasi dan administrasi 

5)  Pengawasan kredit 

6)  Penyelesaian kredit bermasalah 

 

 



2.7 Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Menurut Dahlan Siamat (2004:174) definisi Non Performing Loan adalah : 

“Non performing loan atau sering disebut kredit bermasalah dapat 

diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar 

kemampuan kendali debitur”. 

 

Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang 

bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. 

Apabila suatu bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, 

baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain 

semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank 

tersebut. Dalam dunia perbankan, suatu kredit dapat dikategorikan dalam kredit 

bermasalah apabila: 

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk , lebih dari 90 

hari semenjak tanggal jatuh temponya; 

2. Tidak dilunasi sama sekali; atau 

3. Diperlakukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan 

bunga yang tercantum dalam pemberian kredit. 

 

2.7.1 Penyebab Non Performing Loan 

 Menurut dahlan Siamat (2001:176-177) penyebab kredit bermasalah : 

1. Faktor Internal 

a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif 

Bank yang memiliki kelebihan dana (excess liquidity) sering menetapkan 

kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan 



kredit secara wajar yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit yang 

harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. 

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 

Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa disebabkan 

karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya yang 

menangani masalah perkreditan belum memadai. Disamping itu dari sisi 

intern bank adanya pihak dalam bank yang sangat dominan dalam 

pemutusan kredit. 

c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit 

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit 

bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari 

debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap 

dan tidak teratur, pemantauan usaha debitur secara periodik. Lemahnya 

sistem administrasi dan pengawasan tersebut menyebabkan kredit yang 

secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini, 

sehingga bank terlambat melakukan langkah-langkah pencegahan. 

d. Lemahnya sistem informasi kredit 

Sistem informasi kredit yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya 

akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya 

akan sulit melakukan deteksi dini. 

 

 

 



e. Itikad kurang baik dari pihak bank 

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan 

banknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja 

melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama ketentuan legal 

lending limit. 

2. Faktor Eksternal : 

a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit . 

Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan 

penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia menyebabkan tingkat bunga naik yang 

pada gilirannya bank tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan 

bunga kredit. 

b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur. 

Persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat 

dimanfaatkan debitur yang kurang memiliki itikad baik dengan cara 

memperoleh kredit melebihi jumlah yang diperlukan dan untuk usaha 

yang tidak jelas. 

c. Kegagalan usaha debitur 

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur sensitif 

terhadap pengaruh ekternal misalnya kegagalan dalam pemasaran 

produk, terjadi perubahan pola konsumen dan pengaruh perekonomian 

nasional. 

 



d. Debitur mengalami musibah 

Musibah dapat saja terjadi pada debitur misalnya meninggal dunia, lokasi 

usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur 

tidak dilindungi dengan asuransi. 

 

2.7.2 Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet 

Menurut Kasmir (2004:116-117) penyelamatan terhadap kredit macet 

dilakukan dengan cara antara lain: 

1. Penjadwalan kembali (Rescheduling) 

a. Memperpanjang jangka waktu kredit 

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu 

kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 

satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk 

mengembalikannya. 

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran 

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. 

Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang 

pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu 

saja jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan 

jumlah angsuran. 

2. Persyaratan kembali (Reconditioning) 

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: 

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. 



b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. 

c. Penurunan suku bunga 

d. Pembebasan bunga 

3. Penataan kembali (Restructuring) 

Upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian 

kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas 

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank 

yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning. 

a. Dengan menambah jumlah kredit 

b. Dengan menambah equity 

-   Dengan menyetor uang tunai 

-   Tambahan dari pemilik 

4. Kombinasi (Combination) 

Merupakan kombinasi ketiga jenis yang di atas. 

5. Penyitaan jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar 

semua hutang-hutangnya. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Bank adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang merupakan badan 

usaha di bidang jasa yang bertopang sebagai lembaga kepercayaan. 



Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah 

kredit. Kredit yang disalurkan oleh bank, merupakan bagian terbesar dari aset 

yang dimiliki oleh bank. Dalam kondisi yang normal kredit mencapai 70% sampai 

90% dari aset bank. Oleh karena itu aktivitas perkreditan merupakan tulang 

punggung atau kegiatan utama bank. 

Menurut UU No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11), pengertian kredit adalah 

sebagai berikut : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.” 

 

Saat ini kredit yang disalurkan masih menjadi sumber pendapatan dan 

keuntungan bank yang terbesar. Disamping itu kredit juga merupakan jenis 

kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank 

menghadapi masalah besar sehingga stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh 

keberhasilan bank dalam mengelola kredit. Kredit akan menghasilkan keuntungan 

bagi bank apabila dikelola secara optimal, sebaliknya akan merugikan seandainya 

kredit yang disalurkan bermasalah. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus 

dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan jumlah kredit, 

penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit 

sampai kepada pengendalian kredit. 

Mengingat pentingnya kegiatan perkreditan bagi perbankan, maka  

pengelolaan kredit hendaknya memperhitungkan risiko yang mungkin timbul 

yaitu kegagalan pengembalian sebagian kredit bermasalah sehingga 



mempengaruhi pendapatan bunga yang pada akhirnya mengakibatkan bank 

tersebut tidak sehat. 

 Untuk mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dan mencegah 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi lebih dini, manajemen membutuhkan 

pengawasan diri agar pengelolaan kredit berjalan dengan baik. Salah satunya 

dengan melakukan monitoring dan review terhadap kredit berjalan. Dan tidak 

kalah penting diperlukan suatu penilaian yang independen dari bagian-bagian 

operasional lainnya dimana bagian-bagian ini secara periodik memeriksa, 

melaporkan temuan-temuan dengan membuat rekomendasi dan meyakini apakah 

tindakan korektif telah dilaksanakan. Dimana pemeriksaan atau audit operasional 

dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 

Audit operasional ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan audit 

berbasis risiko, dimana pendekatan ini menekankan pada risiko bisnis/usaha dan 

proses pengendalian risiko sehingga akan menambah nilai bagi operasional bank 

dengan menekankan pada audit bidang kredit yang memiliki risiko yang tinggi 

dimana peran dan fungsi SKAI ini mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi 

Audit Intern (SPFAIB) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. SPFAIB ini 

dikeluarkan sebagai upaya untuk menciptakan bank sehat. 

 Audit operasional dengan pendekatan audit berbasis risiko (risk based 

audit) dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang lebih tinggi terhadap 

efektifitas kegiatan perbankan terutama dalam mengelola risiko. Dimana tujuan 

utamanya adalah untuk memberi jasa kepada manajemen yang bersifat protektif 

dan konstruktif. 



 Menurut Rob Reider dalam bukunya Operational Review (1999:10) 

pengertian audit operasional adalah sebagai berikut : 

“Operational review is review of operations performed from a 

management viewpoint to evaluate the economy, efficiency and 

effectiveness of any and all operations, limited only by management 

desires”. 

 

 Dari definisi tersebut audit operasional dilaksanakan untuk menilai 

efisiensi dan efektivitas seluruh atau dari operasi perusahaan yang disertai dengan 

pemberian rekomendasi kepada manajemen berdasarkan temuan-temuan auditnya. 

Hasil audit ini berupa rekomendasi yang diharapkan akan ada tindakan 

korektif untuk mengatasi ketidakefektifan dan ketidakefisienan tersebut, karena 

masalah kredit merupakan masalah yang sensitif sekali terhadap kemungkinan 

dari penyelewengan kredit sebagai kegiatan pokok perbankan. 

 Setiap temuan yang menyangkut penyimpangan dan risiko, sebelum 

dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan harus dikomunikasikan kepada pihak 

manajemen apakah manajemen menyetujui atau tidak dilakukan tindak lanjut 

perbaikan. 

 Suatu proses yang paling penting dalam pemeriksaan operasional adalah 

pengembangan temuan-temuan untuk dikomunikasikan kepada manajemen dan 

pemberian rekomendasi pada manajemen untuk memperbaiki kelemahan-

kelemahan yang ditemukan selama pemeriksaan operasional.  

 Meskipun audit operasional telah direncanakan dengan baik sesuai dengan 

standar dan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, audit operasional 

yang dilakukan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi peningkatan 

keefektifan audit operasional jika temuan pemeriksaan yang menghasilkan 



rekomendasi tidak mendapat respon dari manajemen dan tidak ditindak lanjuti 

oleh pihak manajemen bank. Oleh karena itu maka dalam setiap pemeriksaan 

yang dilakukan harus terus menerus meninjau tindak lanjutnya untuk memastikan 

bahwa rekomendasi atas temuan audit operasional yang telah dilaporkan dalam 

LHP telah dilakukan tindakan yang tepat (SPIA: 1997:75). 

 Apabila rekomendasi yang diberikan oleh SKAI sebagai hasil dari audit 

operasional pada bidang perkreditan ditindaklanjuti oleh manajemen, maka 

rekomendasi atas temuan audit yang diberikan tersebut akan memberikan 

kontribusi positif bagi bank dalam mengantisipasi risiko kegagalan perkreditan 

bank tersebut yang salah satunya adalah terjadinya kredit bermasalah yang 

tercermin dalam kinerja keuntungan bank yaitu rasio Non Performing Loan-nya. 

Ketentuan kebijakan kredit perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan 

menerapkan kebijakan kredit yang baik. 

Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam setiap 

pelaksanaan perkreditannya. Hal ini disebabkan karena kredit yang diberikan oleh 

bank mengandung risiko. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar 

perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui 

kebijakan perkreditan yang sehat. kebijakan yang diterapkan akan menjadi tolak 

ukur terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat. Jika kebijakan yang 

diberikan tidak tepat ataupun tidak dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, 

maka risiko kredit macet akan lebih besar, dan menyebabkan kerugian bagi pihak 

bank itu sendiri. 

 

 



Gambar 2.1 

                              Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOMENA :  

- Krisis Perbankan tahun 1997 ditandai dengan memburuknya kualitas kredit dimana salah 

satu penyebabnya adalah pemberian pinjaman kepada pihak yang terkait sampai 

melanggar BMPK. 

- Pertengahan mei 2005. Perbankan Indonesia kembali dihantam kasus kredit macet yang 

menimpa salah satu bank BUMN terbesar yaitu Bank Mandiri Persero Tbk. 

- Bank-bank BUMN mencatat total kredit macet sepanjang tahun 2012 mencapai Rp 

69,943 triliun. 

- Kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian (prudential bank) dalam kebijakan pemberian 

kredit menyebabkan tingkat. kredit macet semakin tinggi 

Diperlukan oleh Satuan Kerja Audit 

Internal (SKAI) sebagai fungsi 

penilaian independen. 

Pelaksanaan Audit Operasional 

dilaksanakan dalam lima tahap menurut 

Rob Reider, yaitu: 

- Planning 

- Work programs 

- Field Work 

- Development of Audit Findings and 

Recommendation 

- Reporting 

Temuan Audit (Finding) 

Rekomendasi atas temuan audit 

Kredit Macet (Non Performing Loan): 

suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup 

membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 

kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. 

Kebijakan Pemberian Kredit 

pada 4 bank BUMN (Bank 

BNI, Bank BTN, Bank 

Mandiri, Bank BRI) dengan 

menggunakan prinsip 5C 

Penyaluran dana masyarakat 

(kredit) 

diperlukan 

menghasilkan 



2.8.1  Hubungan Rekomendasi atas Temuan Audit Operasional terhadap 

Tingkat Non Performing Loan 

Audit operasional mencakup penyebutan effisiency (pengeluaran yang 

minimum dari sumber daya), effectiveness (pencapaian hasil yang diinginkan), 

ekonomi (tentang biaya dan manfaat) atau kinerja dari suatu entitas. Audit itu 

sendiri adalah suatu proses penilaian dalam arti yang luas, secara independen 

terhadap data dan fakta untuk menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, 

tingkat kewajaran yang disajikan dalam laporan mengenai opini dan saran 

perbaikan. Audit operasional menyangkut analisis dan penilaian bisnis seperti 

penilaian dalam kredit. Permohonan kredit ini merupakan permohonan yang 

dibuat dan ditandatangani oleh debitur untuk dapat menjadi nasabah.  

  Pelaksanaannya audit operasional sering dilakukan oleh auditor intenal. 

Pemberian kredit ini bagi bank merupakan hal yang mengandung risiko dimana 

dalam penyalurannya tersebut harus dilakukan suatu analisa terlebih dahulu, bisa 

melalui laporan keuangan yang dijadikan analisa dalam permohonan kredit 

dengan tujuan untuk mengurangi kredit bermasalah, maka bank melakukan 

pemeriksaan operasional terhadap pemberian kredit yang telah diberikan bank 

(cabang/cabang pembantu) kepada nasabah agar berjalan efektif. Dimana 

pemeriksaan operasional ini bertujuan untuk memeriksa kehematan, efesiensi dan 

efektivitas kegiatan dan juga menilai apakah cara-cara pengelolaan yang 

diterapkan dalam kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik. 



Pemberian Rekomendasi oleh Audit operasional bidang kredit yang 

dilakukan oleh SKAI bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pengelolaan kredit 

apakah telah berjalan secara efektif dan efisien. 

Rekomendasi atas temuan pemeriksaan operasional terhadap bidang kredit 

merupakan masukan yang diberikan kepada manajemen untuk mengambil 

tindakan korektif atau perbankan yang perlu dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada dalam pengelolaan kredit. 

 

2.8.2 Hubungan Kebijakan Pemberian Kredit terhadap Non Performing 

Loan 

Non performing loan dijadikan sebuah indikator tingkat kesehatan suatu 

bank. Kredit merupakan aktiva lancar yang relatif likuid dalam perusahaan dan 

mudah dipindahtangankan dan mudah diselewengkan. Oleh karena itu, kredit 

harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kelancaran operasi 

perusahaan. 

Di samping mengelola kredit, kebijakan pemberian kredit perlu diterapkan 

agar dapat mengatasi kemungkinan risiko kredit bermasalah dan menekan 

persentasi Non Performing Loan di masa yang akan datang. Setiap perbankan 

yang menyalurkan kreditnya tentu terdapat suatu kebijakan yang menjadi 

landasan atau ketentuan untuk menentukan debitur mana yang layak dalam 

memperoleh kredit dengan menggunakan prinsip 5C.  

 



Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai 

berikut : 

H1  : Rekomendasi atas temuan audit operasional berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat Non Performing Loans 

H2 :   Kebijakan pemberian kredit berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat  Non Performing Loan 

H3    :  Rekomendasi atas temuan audit operasional dan kebijakan pemberian 

kredit berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Non Performing 

Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


