
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian di Indonesia berdampak pada pertumbuhan 

perusahaan yang terus meningkat, dengansenantiasa berkomitmen untuk 

mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan.  Seiring dengan pertumbuhan dan kemajuan suatu perusahaan, 

sangatlah penting adanya peran pengendalian internal untuk membantu 

perusahaan dalammencapai suatu tujuan yang diinginkan. Mengingat pentingnya 

peran pengawasan independen dalam kelangsungan usahanya, peran itu harus 

dijalankan oleh sebuah unit kerja yang bernama audit internal. 

Keadaan ekonomi yang selalu berubah-ubah dan penuh ketidakpastian pun 

makin mendorong perbaikan-perbaikan bagi peranan audit internal untuk dapat 

lebih berkontribusi dalam pengelolaan perusahaan dengan menggeser arah audit 

konvensional yang didasarkan pada pengendalian menjadi audit yang didasarkan 

atas risiko (risk based auditing). Kita yakini bahwa semua organisasi memiliki 

suatu risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu 

aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non bisnis. Risiko 

yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan evaluasi sehingga dapat di 

perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. 

Adanya suatu tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan kecurangan 

yang terjadi di perusahaan kebanyakan dilakukan oleh pihak-pihak internalnya itu 

sendiri. Dengan adanya audit internal segala risiko yang akan terjadi akibat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis
http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi
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tindakan tersebut didalam perusahaan dapat dicegah dan diminimalisir. Namun 

ada beberapa permasalahan yang peneliti temukan dari auditornya sendiri, adanya 

penghambat ketidakefektifan peran audit internal melakukan pekerjaannya 

disebuah perusahaan. Adapun faktor yang dapat mengahambat auditing sehingga 

tidak efektif seperti kompetensi SDM (auditornya), profesionalisme, tidak 

komitmennya pemimpin atau pihak manajemen perusahaan, adanya interpensi, 

dan prasarana yang kurang mendukung auditor dalam pekerjaanya. 

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan 

yang tepat dari serangkaian alternatif atau cara. Efektivitas bisa diartikan sebagai 

pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan 

yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditent0ukan dalam setiap organisasi. Sehubungan dengan penerbitan kerangka 

manajemen risiko perusahaan secara terpadu (Enterprise Risk Management–

Integrated Framework) oleh Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO). (auditorinternal.com).  

Dapat kita lihat kinerja audit internal sebagai unsur yang strategis baik dan 

memberikan kontribusi yang besar dalam proses pengelolaan di organisasi 

perusahaan/bisnis maupun sektor publik/pemerintahan, makin meningkat sejak era 

Reformasi sampai saat ini. Pimpinan organisasi dalam melaksanakan fungsi 

manajemen dan mengelola sumber daya organisasi, senantiasa harus bahu 

membahu dengan audit internal dalam pelaksanaan manajemen risiko yang 

efektif, pengendalian internal yang memadai, dan proses tata kelola (governance) 

yang handal. Pemerintahan yang baru (2014-2019) berupaya untuk melakukan 
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perbaikan pengelolaan negara yang demokratis, transparan, dan akuntable, melalui 

reformasi di segala bidang. Dunia bisnis tentunya sejalan dengan langkah 

pemerintah dan bersama-sama menuju tata kelola yang baik. Pembangunan 

karakter bangsa harus direspon positif oleh para auditor dalam bentuk peningkata 

kompetensi, wawasan/pengetahuan, dan profesionalisme, sebagai auditor yang 

jujur dan berintegritas tinggi. Internal audit menyumbang efektivitas organisasi 

dengan meningkatkan proses pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian 

internal.  

Dalam beberapa dekade terakhir, internal auditor mengalami berbagai 

transformasi yang cukup pesat, struktur tata kelola telah berubah dengan 

munculnya organ-organ governance baru, seperti komite audit dan manajemen 

risiko. Agar dapat melaksanakan tata kelola tersebut, maka internal auditor 

memerlukan standar kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi. 

(YPIA.co.id).  

Kinerja auditor internal ini bervariasi dalam proses ERM, bergantung pada 

kematangan proses ERM dalam organisasi. Sebelum auditor internal 

melaksanakan apapun peran yang terkait dengan ERM, harus dipastikan terlebih 

dahulu bahwa seluruh organisasi sepenuhnya memahami bahwa tanggung jawab 

manajemen risiko terutama berada pada manajemen. Adapun inti peran audit 

internal yang berkaitan dengan ERM adalah untuk memberikan layanan 

pemastian yang objektif bagi dewan mengenai efektivitas kegiatan ERM 

organisasi. Pemastian ini membantu meyakinkan bahwa risiko bisnis kunci telah 
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dikelola dengan tepat, dan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan 

secara efektif. (auditorinternal.com.) 

 Auditor internal dapat menambah nilai perusahaan dengan memberikan 

jaminan bahwa eksposur risiko dapat dipahami dan dikelola dengan benar. 

Pelaksanaan audit internal harus menerapkan metode audit dengan pendekatan 

audit berbasiskan risiko. Hal utama dalam metodologi ini adalah adanya 

pemahaman yang lebih baik akan kualitas manajemen, karakteristik bisnis dan 

risiko yang dihadapi bank serta memastikan bahwa risiko-risiko telah 

diidentifikasikan dengan benar. Internal audit dapat berperan proaktif dalam 

membangun atau meningkatkan pengendalian internal baru untuk menunjukkan 

nilai mereka melalui audit yang berbasis risiko. Jelas nampak bahwa ketetapan 

independen dan objektif dalam mengevaluasi (manajemen risiko) merupakan 

tugas assurance dari internal audit.(Heryana, Toni, 2012: 218) 

Oleh karena itu, dari uraian diatas pelaksanaan ERM yang baik dan sukses 

berkaitan dengan peran audit internal yang efektif, karenanya audit internal 

diharapan semakin menonjol terhadap ERM untuk menambahkan nilai bagi 

organisasi perusahaan. Audit internal dapat berbentuk suatu fungsi dalam 

perusahaan, suatu divisi, departemen, unit bisnis dan sebagainya. Audit internal 

merupakan berfungsi membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui 

suatu pendekatan yang sistematis dan teratur sehingga dapat mendorong 

efektivitas manajemen risiko sebagai proses untuk menangkap kesempatan dan 

menangani risiko. Adapun dalam penerapan sistem manajemen kualitas 
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dibutuhkan efektivitas audit internal, untuk menilai kesesuaian penerapan sistem 

manajemen kualitas diperusahaan dengan standar yang berlaku. 

Penelitian yang akan saya teliti lebih terfokus kepada resiko kredit. Dimana 

fenomena kini, di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru 

resiko kredit telah terjadi, seperti adanya kredit macet yang dialami oleh nasabah 

Bank BRI, resiko yang mereka alami dari adanya kredit macet itu, mulai dari 

pemberian surat peringatan, sampai penarikan agunan yang mereka pakai untuk 

jaminan dalam meminjam uang di Bank BRI.  

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian apakah efektifitas kinerja 

audit didalam organisasi bisnis / perusahaan terhadap ERM telah terlaksana 

dengan baik atau belum. Mengingat adanya keterbatasan manajemen dalam 

mengendalikan dan mengawasi aktivitas organisasi, menyebabkan manajemen 

harus mendelegasikan sebagian wewenang kepada bawahannya. Untuk itu 

dibutuhkan unit organisasi yang sifatnya independen, yang disebut sebagai audit 

internal perusahaan. 

Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan 

diperlukan suatu pengamanan kredit, baik pengamanan preventif maupun represif. 

Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya 

memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu 

meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil 

kemungkinan terjadinya kredit macet.Masalah keamanan atas kredit yang 

diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya 

risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. 
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 Penelitian ini termotivasi oleh penelitian sebelumnya yang diteliti oleh   

Yuli Purwanti (2016) mengenai “Analisis Kinerja Auditor Internal Dalam 

Penyelesaian Kredit Bermasalah” yang objeknya terdapat di Pada BPR Shinta 

Putra Pengasih Kulon Progo. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa kinerja 

auditor internal belum dilaksanakan secara efektif di BPR Shinta Putra Pengasih 

Kulon Progo. Hal ini bisa dilihat dari presentase Non Perfoming Loan (NPL) 

berkisar 15% pada BPR Shinta Pengasih Kulon Progo tingkat Kredit 

bermasalahnya berarti dikatakan tinggi. Jadi dari paparan penelitian sebelumnya 

terdapat perbedaan dengan penelitian ini dimana penelitian sebelumnya 

menganalisis resiko kredit yang sudah terjadi dan hasil NPL dipenelitian 

sebelumnya cukup tinggi, sedangkan penelitian ini membahas mengenai kinerja 

auditor dalam proses resiko yang akan muncul terhadap penyaluran kredit. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Kinerja Auditor Internal Terhadap Resiko 

Kredit (studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Pekanbaru”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dimuka, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai fokus utama penelitian ini, yaitu Analisis 

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Aktivitas Kredit (studi kasus pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan 

dan pengendalian terhadap aktivitas kredit (studi kasus pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru). 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian yang dilakukan ini berharap dapat memberikan kontribusi yang 

baik dan positif bagi akademisi, serta dapat meningkatkan pengetahuan 

akademisi tentang efektivitas peran audit internal dalam menerapkan 

manajemen risiko perusahaan di sebuah perusahaan. 

b. Bagi Praktisi 

Untuk praktisi hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih 

mengefektifkan peran auditor internal dalam penerapan manajemen risiko 

perusahaan yang berguna untuk pencapaian tujuan perusahaan. 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian dapat memberikan pengetahuan lebih tentang 

efektivitas peran audit internal terhadap manajemen risiko perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penilitian ini terdiri atas 5 bab. Masing-masing urutan 

yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk membantu 

memecahkan masalah penelitian, meliputi teori dasar yang digunakan, 

pengertian kempampuan mendeteksi kecurangan, skeptisme, 

pengalaman,beban kerja (workload), pelatihan serta penelitian-

penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, sampel dan sumber 

data, metodelogi penelitian, hingga teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

   Pada bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan tempat 

penelitian, mulai dari  sejarah tempat penelitian, produk yang di 

keluarkan dari perusahaan tempat penelitian hingga tugas dan 

tanggung jawab setiap posisi karyawan di tempat penelitian. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas hasil analisis data, pembahasan, dan hasil 

penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan 

pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan Penulis 

DAFTAR PUSTAKA 

 


