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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Dalam usaha mencapai suatu tujuan organisasi/ perusahaan, maka 

permasalahan yang di hadapi manajemen perusahaan bukan hanya terdapat pada 

bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan kerja 

saja, tetapi juga audit internal sebagai alat bantu manajemen untuk menilai efisien 

dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan kemudian 

memberikan hasil yang berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah 

bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau 

tindakan selanjutnya. 

2.1.1 Pengertian Pengaruh 

 Secara etimologi, kata ”pengaruh” menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2001:849) yaitu: 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”. 

Dari pengertian yang telah dikemukakan tersebut telah disimpulkan, 

bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah 

sesuatu yang lain. Sehubungan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, pengaruh merupakan bentuk hubungan sebab-akibat antar variabel. 

Dalam hal ini audit internal akan memberikan pengaruh terhadap pencegahan 

kredit macet. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan pengaruh merupakan 

hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dalam skripsi 

ini arti pengaruh audit internal sebagai alat bantu manajemen yaitu bahwa audit 

internal tersebut dihadirkan, dimanfaatkan, digunakan, dioperasionalkan, 

dihidupkan, dan dijadikan acuan dalam mencegah kredit macet. 
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2.1.2 Bank 

Secara terminologi istilah “Bank” berasal dari bahasa Itali “banca” yang 

berarti “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para 

bankir Itali dihalaman pasar pada saat memberikan pinjaman-pinjaman. Menurut 

UU No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.  

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan nomor 31, Bank adalah 

suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang 

memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut 

transaksinya bank dapat dibedakan menjadi Bank Devisa dan Bank Non Devisa. 

(Irmayanto, 2002). 

Dari definisi bank diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bank merupakan 

suatu lembaga dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana 

simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk 

kredit maupun bentuk-bentuk lainnya.  

Bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary), maksudnya 

adalah bank menjadi perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana 

(surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Bank memiliki 

fungsi sebagai “Agen Pembangunan” (Agent of Development) sebagai badan 

usaha, bank tidaklah semata-mata mengejar keuntungan (profit oriented), tetapi 

bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini bank juga memiliki 

tanggung jawab sosial.  
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2.1.2.1 Klarifikasi Bank Berdasarkan Kepemilikannya 

a. Bank milik Negara adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

negara. Tahun 1999 lalu lahir bank pemerintah yang baru yaitu Bank 

Mandiri, yang merupakan hasil merger atau penggabungan bank-bank 

pemerintah yang ada sebelumnya. 

b. Bank Pemerintah Daerah adalah bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal 

adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang didirikan berdasarkan UU 

Nomor 13 Tahun 1962. Masing-masing Pemerintah Daerah telah memiliki 

BPD sendiri. Di samping itu beberapa Pemerintah Daerah memiliki Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR).  

c. Bank Swasta Nasional setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 

deregulasi pada bulan Oktober 1988 (Pakto 1988), muncul ratusan bank-

bank umum swasta nasional yang baru. Namun demikian, bank-bank baru 

tersebut pada akhirnya banyak yang dilikuidasi oleh pemerintah. Bentuk 

hukum bank umum swasta nasional adalah Perseroan Terbatas (PT), 

termasuk di dalamnya Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN), yang 

telah merubah bentuk hukumnya menjadi PT tahun 1993. 

d. Bank Swasta Asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan 

perwakilan (kantor cabang) bank-bank induknya di negara asalnya. Pada 

awalnya, bank-bank swasta asing hanya boleh beroperasi di DKI Jakarta 

saja. Namun setelah dikeluarkan Pakto 27, 1988, bank-bank swasta asing 

ini diperkenankan untuk membuka kantor cabang pembantu di delapan 

kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, Ujung 

Pandang (Makasar), Medan, dan Batam. Bank-bank asing ini menjelaskan 

fungsi sebagaimana layaknya bank-bank umum swasta nasional, dan 

mereka tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

e. Bank Umum Campuran joint venture bank) adalah bank umum yang 

didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di 
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Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum 

Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia. 

2.1.2.2 Klarifikasi Bank Berdasarkan Transaksi 

a. Bank Devisa  

Berikut ini menurut klasifikasi bank berdasarkan Transaksinya, yaitu : 

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank 

Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. 

Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang 

asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi 

eksport import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya (

Tugas dan usaha dari bank Devisa antara lain : 

jasa konsultasi bagi kalangan 

investor, perusahaan, dan para klien koresponden bank. Dapat membantu mulai 

dari transaksi mata uang asing konvensional dan strategi meningkatkan perolehan 

keuntungan). 

1. Melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. 

2. Melayani pembukaan dan pembayaran L/C 

Letter of credit adalah sebuah cara pembayaran internasional yang 

memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita 

dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar 

negeri (kepada pemesan). 

3.         Melakukan jual beli valuta asing (valas) 

Tujuan utama dari pertukaran asing adalah untuk membantu perdagangan 

internasional dan investasi, dengan memungkinkan perusahaan untuk 

mengkonversi satu mata uang ke mata uang lain. 

4.         Mengirim dan menerima transfer dan inkaso valas. 

Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas 

surat/document berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di 

dalam negeri. Surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah 

wesel, cek bilyet giro, kuitansi, surat promes/aksep dan hadiah undian. 
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5.         Membuka atau membayar Traveller Cheque (TC). 

Traveller cheque adalah cek perjalanan yang biasa digunakan untuk 

keperluan perjalanan dinas.  

6. Menerima tabungan valas. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu bank non devisa dapat 

diberikan izin untuk menjadi bank devisa, antara lain:  

a.)   CAR (Capital Adequacy Ratio) minimum dalam bulan terakhir 8% 

CAR (Rasio kecukupan modal) adalah rasio yang menentukan 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban waktu dan resiko 

lainnya seperti kredit, resiko operasional dan lainnya. Dalam formasi 

yang paling sederhana, modal bank adalah “bantal” untuk potensi 

kerugian dan melindungi deposan bank dan pemberi pinjaman 

lainnya. Regulator perbankan di sebagian besar negara mendefinisikan 

dan memonitor CAR untuk melindungi deposan, sehingga 

mempertahankan kepercayaan terhadap sistem perbankan. 

b.)   Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong 

sehat. Penilaian tingkat kesehatan bank secara kuantitatif dilakukan 

terhadap 5 faktor yaitu aspek permodalan (capital), kualitas aktiva 

produktif (asset), manajemen, rentabilitas (earning) dan likuiditas. 

c.) Modal disetor minimal Rp.150 miliar  

d.) Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan 

sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya 

manusia, pedoman operasional kegiatan devisa. 

b. Bank Non Devisa 

Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani 

transaki-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat 

meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-

ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat 

kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga 

kerja yang berpengalaman dalam valuta asing. 
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2.1.3 Audit Internal 

Audit internal yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan atas pengendalian 

sangat penting dan bermanfaat, sebab dalam  melaksanakan tugas kemungkinan 

para karyawan akan cepat melupakan atau dengan tidak menaati prosedur yang 

telah ditetapkan, sehingga dibutuhkan orang yang mengawasi dan menilai hasil 

kerja mereka. Bagaimanapun baiknya suatu pengendalian, penyelewengan, dan 

kecerobohan mungkin akan terjadi. Secara umum audit internal dilakukan suatu 

pihak manajemen dalam mencapai operasi dan administrasi perusahaan secara 

efisien. 

2.1.3.1 Pengertian Audit Internal 

Secara umum audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang 

independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan 

organisasi yang dilaksanakan. Auditor internal berkewajiban untuk menyediakan 

informasi tentang kelengkapan dan keefektifan pengendalian internal. 

 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengemukakan 

beberapa pendapat tentang pengertian audit internal, diantaranya definisi menurut 

Hiro (1990;11) adalah sebagai berikut: 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan.” 

 Dan menurut Institute Of Internal Auditors mengenai pengertian audit 

internal (2002) adalah: 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within 

an organization”. 

 Menurut pernyataan Institute of Internal auditors tersebut, audit internal 

adalah suatu fungsi penilaian yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk 

memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang 

diberikan bagi organisasi. 
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 Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pengertian 

audit internal mencakup: 

1. Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian independen dalam suatu 

organisasi. Ini berarti bahwa orang yang melakukan penilaian tersebut 

adalah pegawai perusahaan, 

2. Dalam pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal, independensi dan 

objektivitas harus dipegang, 

3. Dalam pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal bertanggung 

jawab langsung pada pimpinan, 

4. Auditor internal memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan baik 

finansial maupun non finansial, 

5. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan 

dijalankan sesuai dengan target dalam mencapai tujuan organisasi. 

  Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI 2004:9) definisi audit 

internal adalah sebagai berikut: 

 “Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 
dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu 
organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang 
sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas 
pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance”. 

  Pengertian audit internal meurut Sawyer’s (2005:10) adalah sebagai 

berikut: 

 “Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang 

dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda 

dalam organisasi untuk menentukan apakah: 

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. 

2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi. 

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa 

diterima telah diikuti. 
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4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi. 

5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 

6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.” 

  Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen 

dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya. The 

Institute of Internal Auditors pada bulan Juni tahun 1999 telah memberikan 

definisi baru tentang audit internal yang dikutip oleh Hiro Tugiman dalam buku 

Qualified Internal Auditors (2002:12) sebagai berikut: 

 “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity designed to add value and improve an organization operations. It 

helps an organizaions accomplish its objectives by bringing a systematic, 

diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 

management, control and governance processes”. 

  Dari definsi tersebut dapat diartikan  bahwa audit internal adalah suatu 

aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan yang dirancang untuk 

memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan organisasi perusahaan. Audit 

internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuan dengan cara 

memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis, untuk mengevaluasi dan 

menigkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan 

dan pengelolaan organisasi. 

Dari uraian definisi tersebut maka audit internal merupakan: 

1. Kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu 

perusahaan. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah 

dalam rangka meningkatkan kualitas dari efektivitas operasional 

perusahaan tersebut. 

2. Kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan 

dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan 

hasil temuan dan analisis yang dilakukan atau berbagai aktivitas 

operasional secara independen dan objektif, dalam bentuk laporan hasil 
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temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan 

internal perusahaan. 

 

2.1.3.2 Fungsi Audit Internal 

Fungsi audit internal adalah membantu manajemen dengan jalan memberi 

landasan tindakan manajemen selanjutnya. 

  Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI 2004:43) fungsi audit 

internal adalah: 

“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 
fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan 
meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang 
memadai terhadap Pimipinan atau Dewan Pengawas Organisasi”. 

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:19) menyatakan 

bahwa: 

“Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit 

internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan 

fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi”. 

  Dari uraian tersebut dapat disimpulkan secara singkat bahwa fungsi audit 

internal adalah sebagai alat bantu manajemen untuk menilai efisien dan 

keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan. 

2.1.3.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan 

agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Audit internal akan 

memberikan penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan membantu 

semua bagian dalam perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya dengan baik. 

 Menurut Hiro Tugiman (2004:99-100) tujuan audit internal adalah sebagai 

berikut: 

“Tujuan audit internal adalah untuk membantu para anggota organisasi 
agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk 
hal tersebut audit internal akan memberikan berbagai analisis penilaian 
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rekomendasi petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang 
sedang diperiksa”. 

Sedangkan tujuan audit internal menurut Sukrisno Agoes (2004:222) 

adalah sebagai berikut: 

“Audit internal bertujuan untuk membantu semua pimpinan perusahaan 
(manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan 
memberikan analisa penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan 
yang diperiksanya”. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-

kegiatan berikut: 

1. Menelaah dan menilai kebaikan penerapan dari sistem pengendalian 

manajemen, pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya 

serta mengembangkan pengendalian yang efektif dan biaya yang tidak 

terlalu mahal. 

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan 

dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan dan penyalahgunaan. 

4. Memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi 

dapat dipercaya. 

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh manajemen. 

6. Menyerahkan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 

Dari uraian diatas menyatakan bahwa tujuan dari audit internal adalah 

membantu para anggota organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Dalam hal ini audit internal seringkali memberikan layanan berupa pemberian 

saran untuk memperbaiki kinerja organisasi. Audit internal menilai apabila hasil 

yang dicapai suatu organisasi telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 
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 Ruang lingkup dari audit internal menurut The institute of Internal 

Auditors (IIA) yang dikutip oleh John Wiley &Sons (1986:17) adalah sebagai 

berikut: 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and the 
evaluation of the adequancy and effectiveness of the organizations system 
of internal control and the quality of performance in carrying out 
assignied responsibilities: (1) Reliability and integrity of information, (2) 
Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulation and 
contract. (3) Safeguarding assets, (4) Economical efficient use of resource 
(5) Accomplishment of established objectives and goals for operations and 
program”. 

 Pernyataan tersebut mencakup “Scope of Mission” dan bertanggung jawab 

untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai 

dengan yang telah disepakati. 

Lingkup penugasan audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal 

(2004:20): 

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan 
governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, 
dan menyeluruh”. 

Lingkup penugasan audit internal, yaitu: 

1. Pengelolaan risiko 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan 

kontribusi terhadap pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. 

2. Pengendalian 

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara 

pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, 

efisiensi dan efektifitas pengendalian tersebut, serta mendorong 

peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan. 
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3. Proses Governance 

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang 

sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-

tujuan berikut: 

a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam 

organsiasi. 

b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan 

akuntabilitas. 

c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada 

unit-unit yang tepat dalam organisasi. 

d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan, dan mengkomunikasikan 

informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal, dan 

eksternal serta manajemen. 

 

2.1.3.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

Tanggung jawab audit internal adalah memantau kinerja pengendalian 

internal dalam perusahaan. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian 

internal, ia harus bisa memahami fungsi audit internal untuk mengidentifikasi 

aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur 

yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas 

audit internal tersebut. 

 Auditor biasanya meminta keterangan dari manajemen yang semestinya 

dan dari staf audit internal, mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi 

audit internal berikut ini: 

1. Status auditor internal dalam organisasi. 

2. Penerapan standar profesionalisme. 

3. Perencanaan audit, termasuk sifat, dan lingkup pekerjaan audit. 

4. Akses ke catatan dan apakah terdapat pembatasan atas lingkup aktivitas 

mereka. 
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Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa audit internal haruslah 

independen, maka audit internal harus memiliki wewenang yang jelas untuk 

mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

Tanggung jawab seorang audit internal menurut Komite SPAP Ikatan 

Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2001:322.1). yaitu: 

“Audit internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 
evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain yang 
setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk membantu tanggung 
jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang 
berkaitan dengan aktivitas yang di auditnya”. 

  Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai fungsi dan 

tanggung jawab audit intern dapat diketahui bahwa audit intern merupakan fungsi 

staf yang lepas dari fungsi keuangan. Oleh karena itu audit internal tidak memiliki 

wewenang langsung untuk memberikan perintah (line authority) kepada 

karyawan-karyawan di bidang operasi. 

2.1.3.5 Unsur-Unsur Audit Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2005;19) tiga unsur audit internal, yaitu: 

1. Memastikan / memverifikasi (Verification) 

Menetapkan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan dan kebenaran data 

dan informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat 

dihasilkan laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya. 

Catatan yang telah diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu 

apakah terdapat kecurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan 

untuk diajukan saran-saran perbaikan. 

2. Menilai / mengevaluasi (Evaluation) 

Merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian 

akuntansi keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang 

sesuai. Hal ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang 

menyeluruh dari kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas 

yang dilakukan perusahaan. 
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3. Rekomendasi (Recommendation) 

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan 

pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif kepada 

manajemen), sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur audit 

internal, yaitu memastikan/ memverifikasi (verification), menilai, 

mengevaluasi (evaluation) dan rekomendasi (recommendation). 

2.1.3.6 Kode Etik Audit Internal 

Kode etik dibuat untuk mengatur tingkah laku individu agar sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seseorang dari 

anggota profesi tertentu dapat menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan 

masyarakat terhadap suatu profesi secara keseluruhan. 

 Seperti halnya profesi lain, profesi audit internal juga mempunyai kode 

etik tertentu. Menurut Hiro Tugiman (1997:46) mengemukakan kode etik audit 

internal sebagai berikut: 

“Kode etik IIA adalah pedoman bertingkah laku yang dikeluarkan oleh 

Institute of Internal Auditors” 

  Kode etik internal auditor memerintahkan auditor internal untuk 

mendukung kepentingan dan kesejahteraan organisasi termpat ia bekerja, dengan 

cara sebaik mungkin, menjalankan kode etik, serta menghindarkan diri terpisah 

dari organisasi. Oleh karena itu, kode etik tidak mengikat auditor internal dengan 

berbagai tugas atau tanggung jawab terhadap pihak lain diluar perusahaan. 

2.1.3.7 Kriteria Audit Internal Yang Efektif 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka audit internal harus berfungsi 

dengan baik, kriteria audit internal yang memadai menurut Hiro Tugiman 

(1997:16) antara lain: 

1. Independensi 

a. Status Organisasi: Status organisasi dari unit audit internal (bagian 

pemeriksaan internal) haruslah memberikan keleluasaan untuk 
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memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang 

diberikan kepadanya. 

b. Objektivitas: Para pemeriksa internal (audit internal) haruslah 

melaksanakan tugasnya secara objektif. 

2. Kemampuan Profesional 

a. Personalia: Unit audit internal haruslah memberikan jaminan keahlian 

teknis dan latar belakang pendidikan kepada para pemeriksa yang akan 

ditugaskan. 

b. Pengetahuan dan kecakapan: Unit audit internal haruslah memiliki atau 

mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab pemeriksaan yang 

diberikan. 

c. Pegawasan: Unit audit internal haruslah memberikan kepastian bahwa 

pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya. 

d. Kesesuaian dengan standar profesi: Pemeriksaan internal haruslah 

mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan. 

e. Hubungan antar manusia dan komunikasi: Para pemeriksa internal 

haruslah haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain 

dan berkomunikasi secara efektif. 

f. Pendidikan berkelanjutan: Para pemeriksa internal harus 

mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang 

berkelanjutan. 

g. Ketelitian profesional: Dalam melakukan pemeriksaan, para pemeriksa 

internal haruslah bertindak dengan ketelitian profesional yang 

sepatutnya. 

3. Lingkup Pekerjaan 

a. Keandalan informasi: Pemeriksaan internal harusnlah memeriksa 

keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan 

pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan suatu 

informasi tersebut. 
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b. Kesesuaian dan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan 

perundang-undangan: Pemeriksa internal harsulah memriksa sistem 

yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah 

sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan 

yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau 

operasi-operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah 

organsasi telah memenuhi hal-hal  tersebut. 

c. Perlindungan terhadap harta: Pemeriksa internal harus memeriksa alat 

atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan 

bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta 

organisasi. 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: Pemeriksaan 

internal harus menilai keekonomian dan efisiensi penggunaan sumber 

daya yang ada. 

e. Pencapaian tujuan: Pemeriksaan internal haruslah menilai hasil yang 

dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan 

apakah suatu pekerjaan, operasi atau program telah dijalankan secara 

tepat dan sesuai dengan rencana. 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 

a. Perencanaan pemeriksaan: Pemeriksa internal haruslah merencanakan 

setiap pemeriksaan. 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi: Pemeriksa internal harus 

mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan membuktikan 

kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

c. Penyampaian hasil pemeriksaan: Pemeriksa internal harus melaporkan 

hasil –hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. 

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: Pemeriksa internal harus terus 

meninjau dan melakukan follow up untuk memastikan bahwa temuan-

temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang 

tepat. 
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5. Manajemen Bagian Audit Internal 

a. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab: Pimpinan audit internal 

harus memilki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi 

bagian audit internal. 

b. Perencanaan: Pimpinan audit internal menetapkan rencana bagi 

pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal. 

c. Kebijaksanaan audit internal: Pimpinan audit internal harus menetapkan 

rencana bagi pelaksana tanggung jawab bagian audit internal. 

d. Manajemen personel: Pimpinan audit internal harus menetapkan 

program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia. 

 

2.1.3.8 Program Audit Internal 

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat 

audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau 

program audit yang akan dilakukan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai 

alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara 

keseluruhan. 

 Program audit menurut Mulyadi (2002:104) adalah sebagai berikut: 

“Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur 

tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk menentukan tipe 

audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit”. 

 Dalam program audit, auditor merupakan prosedur audit yang harus diikuti 

dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, 

tanggal dan paraf pelaksanaan program audit tersebut, serta penunjukan indeks 

kertas kerja yang dihasilkan. 

 Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang 

bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan 

audit. Program audit dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang 

diperlukan untuk melaksanakan audit serta komposisinya, jumlah asisten dan 

auditor yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi, serta untuk 
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memungkinkan auditor yang berperan sebagai supervisor dapat mengikuti 

kemajuan audit yang sedang berlangsung. 

 Menurut Hiro Tugiman (1997:58) program audit haruslah mencakup: 

1. Membuktikan prosedur pemeriksaan dalam pengumpulan, analisis, 

penafsiran, dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama 

pemeriksaan. 

2. Menetapkan tujuan pemeriksaan. 

3. Menentukan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan pemeriksaan. 

4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang 

akan diteliti. 

5. Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan. 

6. Merupakan persiapan awal pelaksanaanpekerjaan pemeriksaan dan 

perubahan bila dipandang perlu selama pemeriksaan. 

Sedangkan menurut Arens dan Loebecke (2000:178) adalah sebagai 

berikut: 

“The audit program always include a list of audit procedures. It usually 

also includes the sample size to select and the timing of test”. 

Berdasarkan uraian tersebut program audit adalah tindakan-tindakan atau 

langkah dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada mengenai objek 

yang diperiksa. Program audit biasanya menyatakan ukuran sampel khusus untuk 

dipilih pada saat pengujian. 

2.1.3.9 Laporan Audit Internal dan Tindak Lanjut 

Laporan audit internal merupakan laporan yang berupa penyampaian hasil 

kegiatan yang dilakukan audit internal. Selain itu juga laporan ini merupakan 

realisasi dari tanggung jawab audit internal untuk menginformasikan hasil 

pengukuran efektivitas perusahaan terutama mengenai penilaian pelaksanaan 

pengendalian internal perusahaan. 
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 Laporan yang dibuat audit internal yang efektif artinya bahwa penyajian 

laporan hasil pemeriksaan yang efektif tergantung dari kualitas pekerjaan yang 

telah dilakukan sebelumnya tetapi sebaliknya bahwa pekerjaan yang baik pun 

akan tidak berarti apabila penyajian laporan audit tidak memadai. 

 Moeller dan Witt (1999:291) memberikan pandangan tentang laporan 

audit sebagai berikut: 

“Effective reporting quite obviously depend on the quality of the work that 

has gone before, but is also true that good auditioning work can be multifled by 

poor reporting”. 

  Dalam pandangan tersebut di atas dinyatakan bahwa pelaporan yang 

efektif jelas sangat bergantung pada kualitas kerja auditor internal yang telah 

dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu laporan audit haruslah jelas dan mudah 

dipahami agar kualitas kerja yang baik tidak dapat dirusak dengan penyajian 

laporan yang tidak memadai. 

2.1.4 Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu Credere yang berarti 

kepercayaan (truth and faith), yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya 

akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua 

belah pihak. Oleh karena itu, dasar persetujuan pemberian kredit oleh suatu 

lembaga keuangan atau bank kepada seorang badan usaha berlandaskan 

kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) 

percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup 

memenuhi segala sesuatu yang telah disajikan. 

2.1.4.1 Pengertian Kredit 

 Dalam pengertian nasional sesuai dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 

pasal 1 ayat 11 menyatakan: 

“Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara pihak bank dengan lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi uangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.” 
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Dari perumusan diatas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik 

antara lain: 

1. Adanya suatu penyerahan uang tagihan atau dapat pula barang yang 

menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan bank akan 

memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tertentu yang 

berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. 

2. Proses pemberian kredit didasarkan pada perjanjian, dimana antara kedua 

belah pihak akan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati 

bersama, antara lain kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. 

 

2.1.4.2 Tujuan Kredit 

Tujuan kredit pada dasarnya adalah keuntungan dalam bentuk bunga atau 

pembagian keuntungan yang akan diterima oleh pemberi kredit. Untuk mencapai 

persetujuan tersebut maka bank hanya memberikan kredit jika mempunyai 

keyakinan akan pengembalian kredit tersebut. Walaupun tujuan dasar pemberian 

kredit adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi pemberi kredit, namun tujuan 

tersebut tidak lepas dari tujuan negara untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005:88) fungsi kredit perbankan dalam 

kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain: 

a. Kredit pada hakekatnya dapat menimbulkan daya guna uang. 

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang. 

c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna uang dan peredaran uang. 

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 
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2.1.4.3 Jenis-Jenis Kredit 

Terdapat berbagai jenis fasilitas kredit yang ditawarkan bank kepada 

masyarakat. Adapun jenis-jenis kredit yang dihasilkan oleh bank menurut 

Kashmir (2003:109-112) adalah sebagai berikut: 

1. Kredit dilihat dari sudut tujuannya. 

Kredit terdiri dari: 

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses konsumtif. 

b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi. 

c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan tujuan untuk membeli 

barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut terdiri 

atas: 

- Kredit perdagangan dalam negeri. 

- Kredit perdagangan luar negeri. 

2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya. 

a. Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka 

waktu maksimum 1 tahun. 

b. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit yang 

berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. 

c. Kredit jangka panjang (long term loan),  yaitu kredit yang berjangka 

lebih dari 3 tahun. 

3. Kredit dilihat dari sudut jaminannya. 

a. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan). 

b. Kredit dengan jaminan (secured loan). 

4. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya. 

a. Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang berjangka waktu pendek yang 

diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai modal 

kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. 
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b. Kredit investasi, yaitu kredit berjangka menengah atau jangka panjang 

yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan 

investasi atau penanaman modal. 

 

2.1.4.4 Unsur-Unsur Kredit 

Menurut Kashmir (2000:74) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang 

diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima 

kembali dimasa tertentu dimasa mendatang. 

2. Kesepakatan 

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mendukung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

3. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

4. Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian 

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal 

mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja 

yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. 

 

2.1.4.5 Prosedur Umum Pemberian Kredit 

 Pada umumnya terdapat 6 tahap yang harus dilakukan oleh bank yang 

berhubungan dengan pemberian kredit, yaitu: 

1. Pengajuan dan permohonan kredit 

Untuk permohonan kredit, pemohon harus memenuhi syarat dan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh bank. Permohonan kredit harus diajukan secara 

tertulis, baik permohonan baru untuk mendapat kredit, permohonan 

tambahan kredit, permohonan perpanjangan masa berlaku kredit maupun 
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perubahan syarat kredit. Persiapan kredit adalah pengumpulan informasi 

atau data selengkap mungkin tentang pemohon kredit. Dalam 

pengumpulan informasi tersebut, diadakan wawancara langsung antara 

pejabat bank dengan pemohon. Tujuan wawancara ini adalah untuk 

mencari informasi tambahan termasuk masalah yang dihadapi pemohon. 

2. Penilaian  atas analisis kredit 

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai kelayakan permohonan 

kredit yang diajukan kepada bank, disamping itu penilaian dan analisa ini 

dilakukan dengan tujuan untuk meletakan kepercayaan dan menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit dikabulkan. 

Dengan analisa kredit masalah dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam 

pertimbangan suatu permohonan kredit, pertimbangan utamanya adalah 

apakah kredit yang diberikan itu akan mampu dilunasi atau tidak. Pada 

umumya para analis kredit yang dikenal dengan sebutan “PRINSIP 5C” 

dan “PRINSIP 7P” seperti yang dikemukakan oleh Kashmir (2003;117-

120) dan “PRINSIP 3R” yang dikemukakan oleh Wirasasmita (2000;39). 

Pemberian perkreditan secara sehat harus menjalankan analisis 5C. 

Sekarang berkembang menjadi 7C, yaitu: 

1. Character 

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat dari orang 

yang akan diberikan kredit harus benar-benar dapat dipercaya. Untuk 

dapat membaca karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakang 

nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan atau yang bersifat 

pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan 

keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat 

dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayarnya. 

2. Capacity 

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah 

dalam membayar kredit. Dari penilaian dapat diketahui kemampuan 

nasabah dalam pengembalian kredit yang telah didapat. Capacity 

biasa disebut juga dengan Capability. 
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3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat 

dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. Analisis Capital juga 

menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 

4. Collateral 

Collateral merupakan jaminann yang diberikan calon nasabah yang 

baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya 

melebihi jumlah kredit yang diberikan serta diteliti terlebih dahulu 

keabsahan dan kesempurnaannya untuk menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

5. Condition of economy 

Dalam menilai kredit hendaknya menilai kondisi ekonomi, sosial, dan 

politik yang ada sekarang ini dan predikis untuk dimasa yang akan 

datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai 

hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga 

kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 

6. Constrain 

Yaitu batasan-batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan 

seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. 

7. Covering 

Yaitu penutupan asuransi terhadap kredit yang diberikan dari risiko 

kemacetan. Asuransi kredit ini ditutup PT. Asuransi Kredit Indonesia 

dan jenis yang diasuransikan sampai sekarang ini adalah KUK. 

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan 

analisis 7P dengan unsur penilaian sengaja berikut: 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku 

sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Personality 

mencakup juga sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah 

dalam menghadapi suatu masalah. 
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2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau 

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya 

sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan 

kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha tujuan nasabah yang akan datang apakah 

prospeknya baik atau tidak. Hal ini penting mengingat jika fasilitas 

kredit yang diberikan tidak mempunyai prospek, bukan hanya bank 

yang akan rugi tetapi juga nasabah. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara pengembalian kredit yang telah 

diambil atau dari mana sumber dana pengembalian kredit tersebut. 

6. Profitability 

Yaitu mengukur laba yang dihasilkan dari periode ke periode, apakah 

tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan adanya 

tambahan kredit yang akan diperolehya. 

7. Protection 

Tujuannya untuk menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan 

jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar 

aman. Jaminan yang diberikan debitur dapat berupa jaminan barang 

atau orang atau jaminan asuransi. 

Sedangkan penilaian dengan prinsip 3R menurut Wirasasmita 

(2009:39) adalah sebagai berikut: 

1. Return (hasil yang dicapai) 

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur dengan 

kredit. Apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian 

pinjamannya dan perusahaan bisa berkembang terus atau tidak. 
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2. Repayment (pembayaran kembali) 

Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali 

pinjamannya pada saat-saat kredit harus dicicil atau dilunasi. 

3. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung resiko) 

Bank harus menilai sampai sejauh mana perusahaan mampu 

menanggung resiko kegagalan bila terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan. 

3. Keputusan atas permohonan kredit 

Hasil penilaian dan analisa akan diajukan kepada pejabat yang berwenang 

untuk mengambil keputusan berupa penolakan atau persetujuan / 

permohonan kredit. Persetujuan kredit dapat dilaksanakan oleh Kepala 

Bagian Kredit ataupun Pimpinan Kantor Unit. Jika permohonan kredit 

ditolak, maka keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis 

kepada pemohon disertai dengan penolakan. Jika permohonan kredit 

disetujui, maka keputusan bank untuk memutuskan sebagian atau seluruh 

kredit harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis dalam bentuk 

surat pemberitahuan kredit. Surat pemberitahuan biasanya merupakan 

pemberitahuan terlebih dahulu mengenai syarat kredit dan prosedur yang 

harus ditempuh oleh para peminjam. 

4. Realisasi dan administrasi kredit 

 Apabila calon debitur telah memenuhi syarat dan prosedur kredit, maka 

bank akan menetapkan waktu kapan kredit tersebut dapat di buat dibawah 

tangan atau dibuat dihadapan notaris, tergantung dari besar kecilnya 

jumlah kredit yang diberikan atau sesuai kebijakan masing-masing bank. 

Lampiran dari SPK biasanya terdiri dari atas pengikatan jaminan  (hipotik, 

fidusia, atau gadai), surat kuasa pejabat dan lain-lain. Setelah suatu kredit 

dicairkan bank akan melakukan administrasi kredit. Administrasi kredit ini 

merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi perkereditan 

pada suatu bank. Dari administrasi kredit ini, bank dapat memberikan 

pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses 



34 
 

perkereditan secara perorangan maupun secara keseluruhan. Selain itu juga 

dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokumentasi perkereditan. 

5. Pengawasan dan pengendalian kredit 

Sasaran pembinaan dan pengawasan kredit adalah keseluruhan keadaan 

usaha nasabah yang meliputi hubungan kredit antara bank dengan 

peminjam, karakter pengurus perusahaan, keadaan dan perkembangan 

usahanya. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bank dapat bersifat 

aktif maupun pasif. 

a. Pengawasan Aktif 

Pengawasan aktif dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu 

petugas bank akan datang ke tempat usaha para debitur, sehingga 

secara langsung akan dapat diketahui masalah yang timbul. 

b. Pengawasan Pasif 

Pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis 

yang dibuat debitur seperti laporan keuangan, laporan penyaluran 

keuangan dan laporan aktivitas.  

Pengawasan akan berjalan dengan baik apabila petugas pengawasan 

menguasai sepenuhnya hal-hal yang tercantum dalam pelaksanaan. 

Pengawasan mengenai hubungan kredit mencakup hal sebagai berikut : 

1. Saldo debit tidak boleh melebihi maksimum kredit dan izin tarik yang 

ditetapkan oleh bank. 

2. Pembayaran bunga dan pembayaran lainnya harus dilunasi pada 

waktu yang ditentukan 

3. Angsuran kredit atau pelaksanaan kredit harus dilaksanakan tepat 

pada waktunya 

4. Penggunaan kredit harus sesuai dengan tujuannya 

5. Jumlah nilai jaminan harus selalu mencukupi 

6. Barang yang dijaminkan harus diasuransikan 

Pengawasan mengenai karakter pengurus dan perkembangan usaha  

debitur meliputi hal-hal sebagai berikut : 
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1. Apakah pengurus senantiasa mempunyai kemauan serta berusaha 

memenuhi kewajibannya kepada bank atau tidak. 

2. Keadaan usaha debitur menguntungkan atau tidak 

3. Prospek atau masa depan usaha berjalan dengan lancar atau tidak. 

Keadaan atau perkembangan usaha debitur seringkali dipengaruhi oleh 

ekstern yang sebagian dapat diatasi peminjam, seperti persaingan dengan 

usaha yang sejenis dan faktor ekstern yang diluar kemampuan debitur, 

seperti inflasi, resesi ekonomi, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka pengawasan kredit dilakukan dalam bentuk laporan tentang 

keadaan atau perkembangan usaha seperti perkembangan neraca laba rugi, 

laporan stock barang, laporan produksi, laporan penjualan, laporan 

piutang, dan sebagainya yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan 

setempat. 

6. Penyelesaian dan penagihan kredit 

 Penyelesaian kredit dimaksudkan sebagai usaha terakhir untuk 

menyelesaikan kredit yang diragukan atau macet setelah upaya pembinaan 

kredit tidak mungkin dapat diselesaikan secepatnya. Jadi apabila kredit 

yang diberikan menunjukan gejala yang meragukan dalam 

pengembaliannya atau digolongkan kredit macet, maka perlu diambil 

langkah yang dianggap bail untuk menyelamatkan kredit tersebut. 

Informasi pertama adanya gejala tersebut diperoleh dari pengawasan 

kredit. Untuk dapat mengetahui lancar atau macet suatu kredit, dapat 

digunakan ukuran kolektibilitasnya. Tingkat kolektibilitas suatu kredit 

dibagi daam kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang 

lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet. Tingkatan ini ditentukan 

oleh faktor-faktor sebagai berikut :  

1. Ketepatan waktu dan pembayaran hutang pokok serta bunganya. 

2. Sudah dan belum lewat atau berakhir jangka waktunya. 

3. Hasil penilaian kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi 

hutang pokok dan bunganya. 
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 Guna memperbaiki kredit yang sudah tergolong diragukan atau macet, 

usaha penyelesaian atau penyelamatan kredit dapat ditempuh sebagai 

berikut: 

1. Memberi peringatan tertulis kepada nasabah untuk segera melunasi 

kreditnya. 

2. Pihak bank juga mempertimbangkan untuk memberikan kredit baru 

kepada nasabah, setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia, 

dengan mengemukakan alasan dasar pertimbangan, rencana jadwal 

pelunasan sehingga jelas. Adanya infeksi tersebut dapat 

memberikan atau meningkatkan kemampuan nasabah untuk 

melunasi hutang lama maupun hutang baru. 

3. Penyelesaian atas kredit dapat dilakukan melalui jalur hukum. 

 

2.1.5 Kredit Macet 

Menurut Kashmir (2002:102) yang dimaksud dengan kredit macet adalah 

sebagai berikut: 

“Suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi 

kreditnya”. 

Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005:115) yang dimaksud 

dengan kredit macet adalah: 

“Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak 

lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan. Kredit macet harus secepatnya 

diselesaikan agar kerugian yang besar dapat dihindari”. 

2.1.5.1 Gejala Awal Terjadinya Kredit Macet 

Gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kredit macet, 

sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul dipermukaan. 

Bilamana terjadi gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara 

profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. 

Sebaliknya apabila hal itu tidak terdeteksi atau dibiarkan saja, transaksi kredit 

akan berakhir dengan bencana, terutama bagi pihak kreditur. 
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 Menurut Kashmir (2003:29-37) gejala umum yang muncul sebagai tanda 

akan terjadinya kredit macet adalah: 

1. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit. 

2. Penurunan kondisi keuangan perusahaan. 

3. Frekuensi pergantian pemimpin dan tenaga inti. 

4. Penyajian bahan masukan secar tidak benar. 

5. Menurunnya sikap kooperatif debitur. 

6. Penurunan nilai jaminan yang disediakan. 

7. Timbulnya masalah keluarga atau pribadi debitur yang serius. 

2.1.5.2 Dampak Kredit Macet 

 Kredit macet dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak 

menguntungkan baik bagi bank sebagai pemberi kredit, dunia perbankan 

umumnya, maupun terhadap kehidupan ekonomi atau moneter negara. 

 

2.1.5.3 Teknik Penyelesaian Kredit Macet 

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, 

sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan 

dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah 

angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan 

bagi kredit yang disengaja lalai untuk membayar. 

 Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode 

yaitu: 

1. Rescheduling 

Yaitu dengan cara: 

a. Memperpanjang jangka waktu kredit. 

Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu 

kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit mulai dari 6 bulan 

menjadi satu tahun sehingga mempunyai waktu yang lebih lama untuk 

mengembalikannya. 
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b. Memperpanjang jangka waktu angsuran. 

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. 

Dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit diperpanjang 

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

tentu saja jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan 

penambahan jumlah angsuran. 

2. Reconditioning 

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: 

a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok. 

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. 

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, 

sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 

c. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban 

nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 

17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan 

bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi 

jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat 

membantu meringankan nasabah. 

d. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada 

nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi 

membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai 

kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai tuntas. 

3. Restructuring 

Yaitu dengan cara: 

a. Menambah jumlah kredit 

b. Menambah equity, yaitu: 

- Dengan menyetor uang tunai. 

- Tambahan dari pemilik. 
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4. Kombinasi 

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode diatas. Misalnya kombinasi 

antara restructuring dengan reconditioning atau rescheduling dengan 

restructuring. 

5. Penyitaan jaminan. 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak punya itikad yang baik atau sudah tidak mampu lagi untuk 

membayar semua hutang-hutangnya. 

2.1.6 Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kredit Macet 

Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai 

tujuannya, diperlukan pengendalian internal yang efektif dan memadai, yang 

didalamnya terdapat aktivitas pemeriksaan. Serta peran audit internal sebagai alat 

kendali manajemen. 

 Untuk mencapai tujuan audit internal dalam upaya mencegah terjadinya 

kredit macet, auditor internal harus mengetahui aktivitas fundamental dari kriteria 

audit internal yang meliputi: 

1. Compliance (Kepatuhan) 

Merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat kepatuhan pegawai 

terhadap kebijakan, prosedur, peraturan-peraturan, praktik-praktik usaha 

yang lain serta undang-undang dan peraturan-peraturan yang mempunyai 

pengaruh. 

2. Verification (Pembuktian) 

Merupakan pemeriksaan sejumlah data terus menerus sehingga pimpinan 

dapat menerima suatu data yang dapat diandalkan. Aktivitas ini meliputi 

bidang laporan keuangan, serta terhadap kekayaan fisik perusahaan dan 

hasil operasinya. 

3. Evaluation (Penilaian) 

Auditor internal melakukan penilaian secara terus menerus terhadap 

pengendalian internal kredit. Auditor internal mengawasi pengendalian 

internal yang ada, apakah telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan 
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prosedur yang telah ditetapkan. Apabila terdapat penyimpangan, auditor 

internal harus segera melaporkan kepada manajemen. Auditor internal 

memberikan saran atau rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan 

yang terjadi. 

Berdasarkan uraian diatas diharapkan dengan adanya audit internal dapat 

membantu dalam meyakinkan manajemen perusahaan atas pelaksanaan kebijakan 

dan prosedur yang dilaksanakan oleh setiap fungsi organisasi dan berfungsi secara 

efektif, sehingga pelaksanaan pemeriksaan internal terhadap kredit macet dapat 

dilaksanakan dengan efektif. 

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

Tujuan audit atas pemberian kredit adalah untuk menentukan apakah 

pengendalian yang ada sudah cukup memadai dan terbukti efektif dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan manajemen. Tujuan yang dimaksud disini 

menentukan apakah pelaksanaan kegiatan pemberian kredit telah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini, auditor internal secara kritis 

melakukan evaluasi. Auditor juga harus memahami ketentuan mengenai kebijakan 

perkreditan khususnya tentang limit komite audit, tingkat bunga yang berlaku, dan 

ketentuan lainnya. Auditor juga harus meyakinkan bahwa keputusan pemberian 

kredit didasarkan pada informasi yang memadai dan dapat diandalkan. 

Menurut Cristina Palfi (2007) dalam penelitiannya tentang globalisasi - 

sebuah tantangan untuk sistem pengendalian internal dan audit dalam perbankan. 

Mengingat kepatuhan Rumania ke Uni Eropa, kerangka kerja baik sistem internal 

kontrol di lembaga-lembaga kredit dan fungsi audit internal perlu direvisi dengan 

mempertimbangkan semua persyaratan diselesaikan oleh Pengawasan Basel 

Committee on Banking.  

Kesimpulan yang didapat adalah, fungsi audit internal dalam bank yang 

terorganisir di antara semua prinsip di atas menyebutkan memfasilitasi kerjasama 

antara pengawas otoritas, internal dan auditor eksternal, yang bertujuan untuk 

membuat proses pengawasan lebih efisien dan efektif. Pada intinya dalam 

penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengetahui pentingnya sistem 
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pengendalian internal dan audit untuk memastikan aman dan kesehatan dari 

aktivitas lembaga kredit, dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. 

Edward Cahill (2006) dalam penelitiannya mengenai Komite audit dan 

efektivitas audit internal di sebuah anak perusahaan bank multinasional. Studi 

kasus ini mengkaji keterkaitan operasi dan audit internal dan komite audit di 

sebuah bank kliring di Republik Irlandia selama sepuluh tahun sampai 1998. 

Fokusnya adalah pada efektivitas mereka dalam kaitannya dengan spesifik 

tertentu praktek-praktek yang tidak benar yang terjadi. Bank tersebut telah 

menjadi anak perusahaan dari Bank Midland di Inggris sejak pertengahan 1960-an 

sampai diakuisisi oleh National Australia Bank di tahun 1987. Sistem perbankan 

Irlandia adalah subjek penyelidikan Parlemen pada tahun 1999. Kepatuhan 

dengan bunga deposito baru pemotongan pajak, efektif dari bulan April 1986, 

telah ditemukan untuk menjadi miskin di empat bank kliring (dan lain-lain juga) 

sampai sekitar 1992. Bank yang diteliti, Bank Irlandia Nasional (NIB), adalah 

satu-satunya bank kliring yang merupakan subjek dari penyelidikan Pengadilan 

Tinggi.  

Berbagai praktek-praktek perbankan yang memungkinkan pelanggan untuk 

menghindari pajak melalui penyembunyian dana, berlanjut sampai akhir 1990-an 

dan pada akhirnya ditemukan oleh Mahkamah Pengadilan Tinggi. Sistem 

pemerintahan internal, khususnya audit internal dan komite audit, tampaknya 

telah menyadari banyak praktek namun mereka tidak diperbaiki dengan tepat. 

Mengarah pada beberapa konsep teori budaya, analisis usaha untuk 

menggambarkan bagaimana sistem pemerintahan internal dapat gagal untuk 

memenuhi fungsi mereka. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengkaji 

keterkaitan operasi audit internal dan komite audit di sebuah bank kliring di 

Republik Irlandia. 

Iriyadi (2004), dalam penelitiannya mengenai peranan internal auditor 

dalam menunjang efektifitas sistem pengendalian intern penggajian pada PT. 

Organ Jaya, dalam penelitiannya permasalahan yang diangkat yaitu apakah 

peranan internal auditor dalam perusahaan tersebut telah memadai dan bagaimana 

peranan internal auditor dalam menunjang efektifitas sistem pengendalian internal 
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penggajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa penerapan audit internal berpengaruh signifikan 

terhadap efektifitas pengendalian internal perusahaan.  

Hal itu terbukti ketika dilakukan evaluasi pengawasan internal pada divisi 

pembagian umum bahwa tanggung jawab untuk waktu pencatatan dan 

menyiapkan daftar gaji ditemukan kesalahan yaitu daftar jam kerja palsu dan 

daftar fiktif gaji pegawai perusahaan. Pengawas intern yang dimiliki perusahaan 

mempunyai kedudukan yang independen terhadap bagian-bagian yang 

diperiksanya. Hal ini terlihat dengan tidak terlibatnya pengawas intern terhadap 

salah satu fungsi yang ada pada perusahaan.  

Selain menjelaskan hubungan variabel secara teoritis, namun penulis 

menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan. Berikut tabel dari penelitian dahulu: 

Tabel 2.1 
Tabel Penelitian Terdahulu 

Nama Penulis Tahun Judul Penelitian 

Cristina Palfi 2007 
“Globalization - a challenge for internal 

control and audit in banking system” 

Edward Cahill 2006 
“Audit Committee And Internal Audit 
Effectiveness In A Multinational Bank 

Subsidiary: A Case Study” 

Iriyadi 2004 
Peranan internal auditor dalam menunjang 

efektivitas system pengendalian intern 
penggajian pada PT. Organ Jaya 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis 

Pengaruh dari masing-masing variabel telah dibuktikan oleh peneliti 

diatas, yaitu tentang pengaruh Audit Internal demi mengurangi kedit macet. 

Dengan beberapa penelitian itu dipastikan dari variabelnya memiliki pengaruh 

yang signifikan. 
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Sesuai dengan landasan konsep, landasan teori, dan landasan penelitian 

dalam kerangka pemikiran, maka disusun sebuah paradigma penelitian yang 

digambarkan pada gambar 2.1.  

Gambar 2.1 
Paradigma Penelitian 

 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam kerangka penelitian maka 

dapat ditetapkan hipotesis penelitian yaitu: 

Audit internal yang memadai dapat mencegah kredit macet. 

 

Variabel X 

(Audit Internal) 

(Variabel Y) 
Pencegahan 

Kredit Macet 


