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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Auditing 

 Auditing adalah suatu pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan secara 

sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung laporan 

keuangan untuk dinilai dan dibandingkan atau dievaluasi dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK), IFRS, atau ETAP, untuk dinilai tingkat 

kewajarannya yang kemudian hasil penilaian tersebut dikomunikasikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal. 

 Menurut Agoes (2012: 44), auditing adalah jasa yang diberikan oleh 

auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan 

perusahaan. Peemeriksaan ini tidak tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan 

atau menemukan kecurangan walaupun dalam pelaksanaannya sangat 

memungkinkannya ditemukannya kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas 

laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

2.1.2 Audit Internal 

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal  

  Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal 

audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi 

perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang 

telah ditentukan serta ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-
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ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Misalnya peraturan di bidang 

perpajakan, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.(Agoes,2004: 

233) (Sukrisno Agoes,2012: 57).  

  Audit internal merupakan unsur yang penting dalam manajemen 

risiko yang merupakan mitra manajemen yang 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, dan untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses 

tata kelola (governance). (Heryana Toni,2012: 266). Fungsi dari audit internal 

adalah membantu manajemen dengan cara memberikan landasan bagi 

manajemen untuk mengambil keputusan ataupun suatu tindakan 

  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Audit internal 

menyediakan suatu opini atau pendapat yang bersifat independen dan objektif 

dalam hal manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (governance), 

dengan cara mengukur dan mengevaluasi keefektifan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Temuan dan rekomendasi 

yang dihasilkan dari audit internal diharapkan memberikan manfaat yang 

besar untuk manajemen sebuah organisasi dalam hal audit guna memastikan 

pencapaian tujuan organisasi tersebut dan juga melalui rekomendasi untuk 

peningkatannya. Dan fungsi audit internal adalah untuk menilai efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian 

memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah 
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bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan 

atau tindakan selanjutnya. 

 2.1.2.2 Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal 

 Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oeh auditor internal adalah untuk 

memantau semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan 

komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa fungsi audit internal bagi manajemen perusahaan adalah 

untuk  menjamin pelaksanaan operasional yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 Menurut Sawyer (2005:267), audit internal melakukan pemeriksaan 

dokumen, transaksi, kondisi dan proses untuk mendapatkan fakta-fakta dan 

untuk mencapai kesimpulan. Istilah pemeriksaan mencakup baik pengukuran 

maupun evaluasi. Auditor internal memiliki banyak teknik untuk membantu 

mereka mencapai tujuannya.Kinerja auditor internal dapat diukur dari teknik-

teknik di lapangan pada saat mengaudit. Berikut adalah teknik-teknik 

tersebut: 

1) Mengamati 

Mengamati berbeda dari menganalisis karena analisis berarti menetapkan, 

menyusun, dan menginterpretasikan data. Mengamati di sisi lain berarti 

melihat dan membuat catatan dan pertimbangan. Pengamatan ini dapat 

dilakukan atas catatan dokumen, diagram, ataupun bagan, karena semua 

prosedur audit termasuk mengamati sebagian besar berisi pengukuran, 
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maka observasi yang layak merupakan salah satu teknik audit yang paling 

sulit. 

2) Mengajukan Pertanyaan 

Informasi yang valid bisa di temukan dilapangan dengan berbagai cara, 

salasatunya dengan mengajkan pertanyaan kepada infoman. 

3) Menganalisis 

Aktivitas yang sudah diamati kemudian dianalisis dengan rinci, artinya 

memecah entitas yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil untuk 

menentukan karakteristiknya yang sebenarnya. Istilah ini juga berarti 

melihat lebih dalam beberapa fungsi, aktivitas, atau kelompok transaksi 

yang menentukan hubungan masing-masing. Analisis dimaksudkan untuk 

mengetahui kuaalitas, penyebab, dampak, motif, dan kemungkinan-

kemungkinan seringkali sebagai fasilitator bagi penelitian selanjutnya atau 

sebagai dasar pertimbangan. 

4) Memverifikasi 

Kebenaran, akurasi, keaslian, atau validitas sesuatu kegiatan yang 

dilakukan diperbankan dengan cara memverifikasi setiap dokumen yang 

diterima dari debitur (nasabah). Hal ini merupakan sarana tertua yang 

dimiliki oleh auditor internal. Cara ini paling sering digunakan untuk 

mendapatkan kebenaran fakta atau rincin dalam suatu akun atau suatu 

subjek yang diaudit. Verifikasi juga mencakup konfirmasi yang artinya 

menghapuskan semua keraguan melalui validasi independen oleh pihak-

pihak objektif. 
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5) Menginvestigasi 

Hal ini mengimplikasikan penelusuran informasi yang sistematis yang 

diharapkan dapat diketahui oleh auditor internal. Cara ini mencakup 

namun tidak terbatas pada penyidikan yang menyelidiki lebih dalam dan 

ekstensif dengan maksud mendektesi kesalahan. Investigasi berarti 

berupaya mencari bahan bukti atas terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, 

investigasi memiliki lebih banyak petunjuk dibandingkan analisis dan 

verivikasi, yang berarti penelaahan data yang memiliki karakteristik yang 

relatif tidak diketahui sampai diperiksa.  

6) Mengevaluasi 

Deretan kegiatan yang telah dilakukan auditor selanjutanya diakhiri 

dengan evaluasi, berarti menuju suatu pertimbangan, yang artinya 

menimbang apa yang telah dianalisi dan menentukan kecukupan, efisiensi, 

dan efektivitasnya. Evaluasi mengimplikasikan pertimbangan profesional 

dan merupakan rangkaian yang berjalan melewati keseluruhan proses 

audit. Program audit, auditor harus mengevaluasi perlunya pengujian rinci 

sebagai pengganti survei. Auditor harus mengevaluasi ketepatan dan 

tingkat keyakinan yang dibutuhkan untuk mencapai kenandalan sampel 

yang mereka yakin dibutuhkan. 

Sedangkan untukmencapai tujuannya menurut Sawyer (2005:27), 

auditor internal dapat melakukan beberapa pendekatan yang berbeda 

yakni: 
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1. Audit Komprehensif, istilah ini pertama kali digunakan oleh General 

Accounting  Office (GAO) Amerika Serikat untuk menggambarkan 

audit atas semua aktivitas yang terdapat pada entitas pemerintah. 

Audit komprehensif merupakan perlunasan yang dilakukan GAO atas 

audit terhadap aktivitas operasi. 

2. Audit Berorientasi Manajemen, penelaahan atas semua aktivitas sesuai 

dengan perspektif dari jenis-jenis lainnya berdasarkan cara 

pandangnya, bukan dari segi prosedur audit. Audit berorientasi 

manajemen memfokuskan diri pada membantu manajemen mengelola 

perusahaan dengan lebih baik dan untuk membuat manajer, bukan 

auditor, kelihatan baik. Audit berorientasi manajemen jangan 

disamakan dengan “audit manajemen”, yang merupakan audit atas 

manajemen itu sendiri. Audit profesional menghindari implikasi 

seperti ini karena penilai sejati atas manajemen adalah atasan mereka 

sendiri. 

3. Audit Partisifatif, proses yang melibatkan bantuan klien dalam 

mengupulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. 

Jadi audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, 

sehingga terkadang disebut audit kemitraan. 

4. Audit Program, penelaahan atas seluruh program, baik perusahaan 

publik maupun privat, untuk menentukan apakah manfaat yang 

dinginkan telah tercapai. Program dalam istilah ini berarti serangkaian 

rencana dan prosedur untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. 
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Istilah tersebut berbeda dari penelaahan atas aktivitas secara terus-

menerus dalam sebuah perusahaan. 

 Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat 

dalam organisasi yang  dilakukan dengan memeriksa akuntansi, keuangan 

dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, 

penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan 

manajemen. 

Sawyer (2005:39) mengungkapkan standar kinerja audit Internal, sebagai 

berikut: 

1) Merencanakan penugasan konsultasi. 

2) Meninjau risiko dengan tujuan penugasan, selama penugasan 

konsultasi. 

3) Menerapkan pengetahuan risiko yang didapat dari konsultasi ke dalam 

fungsi pemberian keyakinan yang biasa dilakukan. 

4) Menilai kontrol sesuai dengan tujuan penugasan selama penugasan 

konsultasi. 

5) Mencapai kesepakatan dengan klien mengenai tujuan, ruang 

lingkup,tanggung jawab dan ekspetasi dari penugasan. 

6) Mempertimbangkan risiko, kontrol, dan proses pengelolaan sepanjang 

disetujui oleh klien. 

7) Mempertahankan lingkup penugasan yang akan dibahas denganklien. 

8) Program kerja bisa bervariasi dalam bentuk dan isi. 
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9) Penetapan kebijakan mencakup penyimpanan catatan dan juga 

pemberian catatan atau dokumen ke pihak luar dan dala perusahaan. 

10) Komunikasi perkembangan dan hasil bervariasi sesuai kebutuhan. 

11) Tanggung jawab komunikasi hasil akhir 

12) Manajemen resiko, kontrol, dan pengelolaan, jika signifikan, harus 

dikomunikasikan ke manajemen senior dan dewan komisaris. 

13) Mengawasi penyebaran hasil audit sesuai persetujuan klien. 

 Menurut Sawyer (2005:32) fungsi audit bagi manajemen sebagai berikut:  

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh 

manajemen puncak. 

2. Mengidentifikasi dan memi nimalisirkan risiko. 

3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior. 

4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis. 

5. Membantu proses pengambilan keputusan. 

6. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu. 

7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan. 

 Didalam perusahaan, audit internal merupakan fungsi staf, 

sehingga tidak memiliki wewenang untuk langsung memberikan perintah 

kepada pegawai, juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas 

operasional dalam perusahaan yang sifatnya diluar kegiatan pemeriksaa. 

Audit internal terlibat dalam memenuhi kebutuhan menajemen, dan staf 

audit yang paling efektif meletakkan tujuan manajemen dan organisasi 

diatas rencana dan aktivitas mereka. Tujuan-tujuan audit disesuaikan 
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dengan tujuan manajemen, sehingga auditor internal itu sendiri berada 

dalam posisi untuk mnghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang 

dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi. 

 Perumusan fungsi audit internal dalam perusahaan biasanya 

menyangkut sistem pengendalian manajemen, ketaatan, pengungkapan 

penyimpangan, efesiensi dan efektivitas, manajemen resiko dan proses 

tata kelola (Good Corporate Governance). Fungsi audit internal menjadi 

semakin penting sejalan dengan semakin kompleksnya operasional 

perusahaan, karena itu manajemen sangat terbantu oleh fungsi audit 

internal untuk menjaga efisiensi dan efektivitas kegiatan. 

 Audit internal yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam 

bidang pemeriksaan keuangan tetapi sudah meluas ke bidan laiinya 

seperti audit manajemen, audit lingkungan hidup, audit kepatuhan dan 

sudah mencakup konsultasi yang di desain untuk menambah nilai dan 

meningkatkan operasi suatu organisasi. Fungsi audit internal menjadi 

semakin penting dengan sejalan dengan semakin kompleksnya 

operasional perusahaan. Manajemen tidak lagi dapat mengawasi seluruh 

kegiatan operasional perusahaan, karena itu manajemen sangat terbantu 

oleh fungsi audit intern untuk menjaga efisiensi dan efektivitas 

manajemen. Menurut Guy (2002: 410) ruang lingkup audit meliputi 

pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas sistem 

pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam 
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melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan”. Berikut ini adalah 

ruang lingkup audit internal yang meliputi tugas–tugasnya antara lain :  

1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan danoperasi 

serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi serta melaporkan informasi semacam itu.  

2. Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan 

terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur hukum dan peraturan 

yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan 

laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhinya. 

3. Menelaah perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat 

meverifikasi keberadaan aktiva tersebut.  

4. Menilai keekonomisan dan efisien sumber daya yang digunakan.  

5. Menelaah informasi atau progam untuk memastikan apakah hasilnya 

konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta 

apakah operasi atau progaram itu telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang direncanakan.  

Ruang lingkup penugasan fungsi audit internal yang terdapat dalam 

Standard Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004;20) yaitu “ fungsi audit internal 

melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance, dengan 

pendekatan yang sistematis,teratur dan menyeluruh” Maksud dari 

pernyataan tersebut ialah audit internal membantu organisasi dengan 



 19 

cara mengidentifikasi dan mengavaluasi risiko signifikan dan 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan 

sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasi penilain risiko tersebut, 

fungsi audit internal mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem 

pengendalian internal, yang mencakup governance, kegiatan operasi dan 

sistem informasi organisasi. 

2.1.2.3 Kedudukan dan Peran Audit Internal  

Kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan akan 

menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugasnya sebagai 

auditor. Kedudukan ataupun status departemen audit internal dalam suatu 

perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat 

independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, 

status organisasi dari departemen audit internal harus ditegaskan untuk 

dapat menyelesaikan tanggung jawab audit.  

Departemen audit internal akan efektif seperti yang diinginkan 

manajemen, jika departemen audit internal tersebut bebas dari aktivitas-

aktivitas yang diauditnya. Hal ini akan tercapai jika departemen audit 

internal mempunyai kedudukan yang memungkinkan baginya untuk 

mengembangkan sikap independensi terhadap bagian – bagian yang harus 

diperiksa. Untuk mencapai keadaan tersebut, maka departemen audit 

internal harus memperoleh dukungan dari pihak manajemen dan dewan 

komisaris. Menurut Agoes (2004:243) terdapat tiga alternatif kedudukan 

departemen audit internal dalam perusahaan yaitu: 
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1. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Keuangan.  

2. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Utama.  

3. Departemen audit internal merupakan staf dari Dewan Komisaris.  

Kedudukan auditor internal juga tidak memiliki wewenang 

langsung terhadap tingkatan manajemen dalam organisasi perusahaan, 

kecuali pihak yang memang berada di bawahnya dalam departemen audit 

internal itu sendiri.  

2.1.2.4 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Audit Internal 

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri BUMN Nomor: KEP- 

496/BL/2008 tentang Tugas, tanggung jawab dan wewenang auditor 

internal pada nomor 8 dan 9 adalah :  

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi:  

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;  

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan 

sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;  

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di 

bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, 

pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;  

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang 

kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;  

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut 

kepada direktur utama dan dewan komisaris;  
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6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut 

perbaikan yang telah disarankan;  

7. Bekerja sama dengan Komite Audit;  

8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal 

yang dilakukannya; dan  

9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.  

Sedangkan wewenang Auditor Internal antara lain:  

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan 

komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari direksi, dewan 

komisaris, dan/atau Komite Audit.  

3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan 

komisaris, dan/atau Komite Audit.  

4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. 

2.1.2.5 Program dan Pelaksanaan Audit Internal 

Program audit internal merupakan perencanaan prosedur dan 

teknik-teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai 

tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Selain itu berfungsi sebagai 

alat perencanaan yang juga penting untuk mengatur pembagian kerja. 

Memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, dan menelaah pekerjaan yang 

telah dilakukan.  
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Menurut Mulyadi (2002:104), program audit merupakan daftar 

prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur 

audit adalah instruksi rinci untuk menentukan tipe bukti audit tertentu 

yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Konsersium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) menyatakan dalam 

merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan 

sasaran penugasan, ruang lingkup penugasan, alokasi sumber daya 

penugasan, serta program kerja penugasan. Tujuan yang ingin dicapai 

dengan adanya program audit antara lain:  

1. Memberikan bimbingan proseduril untuk melaksanakan pemeriksaan. 

2. Memberikan checklist pada saat pemerikasaan berlangsung. Tahap 

demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan.  

3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan 

prosedur yang digunakan perusahan.  

Keunggulan program audit antara lain sebagai berikut :  

1. Meratanya pembagian kerja diantara auditor. 

2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu.  

3. Program audit memilih tujuan yang penting saja.  

4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk 

tahun berikutnya.  

5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja.  
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6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentutan umum 

akuntansi telah dijalankan.  

7. Penanggungjawab pelaksanaan audit jelas.  

Kelemahan program audit antara lain :  

1. Tanggungjawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit saja.  

2. Sering menimbulkan hambatan untuk berpikiran kreatif dan 

membangun.  

3. Kegiatan audit menjadi monoton.  

Pelaksanaan audit menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit 

Internal (2004:16), dalam melaksanakan audit, auditor internal harus 

mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan 

penugasan. Seperti yang dikemukakan oleh The Institute of Internal 

auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton (2001:983). “Audit work should 

include planning the audit, examining and evaluating information 

performance of audit work should include:  

1. Planning the audit.  

2. Examinig and evalution information.  

3.  Communicating result.  

4.  Following up  
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Kerja Audit harus mencakup perencanaan audit, memeriksa dan 

mengevaluasi kinerja, informasi kerja audit harus mencakup :  

1. Perencanaan audit.  

2. Menguji dan mengevaluasi informasi.  

3. Mengkomunikasikan hasil. 

4. Menindaklanjuti.  

Sama halnya yang diungkapkan Boynton, menurut Tugiman 

(2006:53), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal 

adalah sebagai berikut :  

1. Tahap perencanaan audit 

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal 

dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, perencanaan dibuat 

bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, 

arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan 

waktu,dan merencanakan hal – hal lainnya yang berkaitan dengan 

proses audit. Menurut Tugiman (2006:53), audit internal haruslah 

merencanakan setiap pemeriksaan Perencanaan haruslah 

didokumentasikan dan harus meliputi:  

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.  

b. Peroleh informasi dasar (background information) tentang 

kegiatan–kegiatan yang akan diperiksa.  

c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

audit. 
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d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.  

e. Penulisan program audit.  

f. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil 

audit akan disampaikan. 

g. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. 

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi  

Pada tahap ini auditor internal haruslah mengumpulkan, 

menganalisa, menginterprestai dan membuktikan kebenaran 

informasi untuk mendukung hasil audit. Menurut Tugiman 

(2006:59), proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah 

sebagai berikut:  

a. Dikumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang 

berhubungan dengan tujuan–tujuan pemeriksaan dan lingkup 

kerja.  

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna 

untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan 

rekomendasi– rekomendasi.  

c. Adanya prosedur–prosedur audit, termasuk tehnik–tehnik.  

d. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, 

penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi. 

e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan.  

3. Penyampaian hasil pemeriksaan  
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Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang 

dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk 

menentukan ditaati tidaknya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal harus melaporkan 

kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan atau 

penyimpangan- penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi 

perusahaan dan memberikan saran-saran atau rekomendasi untuk 

perbaikannya. Menurut Tugiman (2006:68) audit internal harus 

melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:  

a. Laporan tertulis yang ditandangani oleh ketua audit internal. 

b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan 

kesimpulan dan rekomendasi.  

c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, terstruktur dan 

tepat waktu.  

d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan 

hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.  

e. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi.  

f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai 

kesimpulan atau rekomendasi  

g. Pimpinan audit internal mereview dan menyetujui laporan audit.  

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Auditor internal terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut 

(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan 
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pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 

Auditor internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif 

telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, 

ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat 

tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang 

dilaporkan. 

2.1.2.6 Laporan Audit Internal 

  Menurut Agoes (2004:236), sebagai hasil dari pekerjaannya, internal 

auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut 

merupakan suatu alat dan kesempatan bagi internal auditor untuk menarik 

perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat 

dari Internal Audit Departement (IAD),apa saja yang sudah dan dapat 

dikerjakan IAD, hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan 

memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen. Untuk itu 

IAD harus menyampaikan laporan yang: 

1. Objektif, Laporan yang disusun harus mengungkapkan fakta dengan 

teliti berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya. Menyampaikan 

dengan jelas tentang pokok pemeriksaan yang telah dilakukan 

sehingga dapat diyakini kebenarannya. 

2. Clear (jelas), Laporan disusun dengan menggunakan bahasa jelas, 

tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunanya. Menerangkan 

dengan jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh pihak–pihak 

yang menggunakannya.  
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3. Ringkas, Struktur laporan yang baik melaporkan dengan ringkas 

pelaksanaan operasional, pengendalian dan hasil kerja. Laporan 

tersebut harus terhindar dari hal–hal yang tidak relevan, materian 

seperti gagasan, temuan, kalimat dan sebagainya yang tidak 

menunjang tema pokok laporan tersebut sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan pemakainya.  

4. Konstruktif, Laporan yang bersifat membangun adalah laporan yang 

sedapat mungkin memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang 

dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan operasi.  

5. Tepat waktu, Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal 

bila laporan tersebut disajikan pada saat dibutuhkan. Sehingga auditor 

harus mampu menyajikan laporan dengan tepat waktu.  

Adapun isi atau materi laporan audit internal menurut Boynton (2003:494) 

antara lain:  

1. Suatu laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah 

pemerikasaan selesai. 

2. Auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada 

tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan 

tertulis yang final.  

3. Laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.  

4. Laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil audit yang 

juga pendapat auditor.  
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5. Laporan harus mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang 

potensial dan mengakui kinerja serta tindakan korektif yang 

memuaskan.  

6. Pandangan auditee tentang kesimpulan dan rekomendasi audit yang 

dapat disertakan dalam laporan audit.  

7. Direktur unit internal atau designee harus me-review dan menyetujui 

laporan audit final sebelum diterbitkan serta harus memutusan kepada 

siapa laporan itu dibagikan.  

2.1.3 Kinerja Audior Inernal 

Kinerja didefinisikan sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan melalui aasan langsung, rekan kerja, diri sendiri dan bawahan 

langsung (Kalber dan Fogarty 1995, dalam Agustina, 2009:44). 

Kinerja adalah hasil kerja yan dapa dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok oran dalam suatu organisasi, sesuai dalam wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya pencapaian tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika (Suyadi dalam Agustina, 2009:44)  

Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntun dari 

seseorang. Pengertian kinerja menurut Whitmore merupakan pengertian 

kinerja yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil (Whitmore 

dalam Uno dan Lamatenggo, 2012:59-60). Oleh karena itu, Whitomore 

mengemukakan pengertian kinerja yang dianggapnya representative, maka 

tergambarnya ttanggung jawab yang besar dari pekerjaan seseorang. 
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Kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang 

dapat diukur, kinerja diukur dengan instrumen yang dapat dikembangkan 

dalam studi yang tergantung dalam ukuran kinerja secara umum, 

selanjutnya diterjemahkan kedalam penilaian perilaku secara mendasar, 

meliputi: kualitas kerja, kuantits kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, 

pendapat atau pernyataan yang disimpulkan, dan perencanaan kerja. 

Kinerja auditor merupakan tindakan atas pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah disesuaikan oleh auditor dalam kurun waktu 

tertentu dalam rangka mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih 

menonjol karena tercapainya suatu tujuan organisasi. Kinerja dibedakan 

menjadi dua yaitu: kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja 

individu adalah hasil kerja yang telah ditentukan. Sedangkan kinerja 

organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja 

kelompok. (Mangkunegara, 2005). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja auditor merupakan suatu hasil yang dicapai oleh seseorang auditor 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang 

diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketetapan 

waktu. 

2.1.4 Efektifitas 

  Dalam mencapai tujuannya organisasi perlu untuk mengefektifkan 

sumber daya yang dimilikinya. Kenyataannya sering ditemui keterbatasan-
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keterbatasan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan namun disisi lain 

perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai. Manajemen didorong 

untuk melakukan kegiatan pengelolaannya agar dapat berhasil guna, 

sehingga mencapai tingkat kinerja yang diinginkan dalam upaya 

mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Aspek penilaian 

keberhasilan ini diukur melalui efektifitas antara output suatu perangkat 

manajemen dengan sejumlah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Untuk lebih memahami efektivitas tersebut berikut pengertian 

efektivitas menurut Arens, Alvin A.,et al, (2003:738) “Effectiveness refers 

to accomplishment of objective, where as efficiency refers to the resources 

used to achive those objective”.Artinya “Efektivitas mengacu pada 

pemenuhan tujuan, di mana efisiensi mengacu pada sumber daya yang 

digunakan untuk mencapai tujuan mereka”. Sedangkan menurut IBK. 

Bayangkara (2008:14) efektivitas adalah “merupakan tingkat keberhasilan 

suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya atau merupakan ukuran dari 

output”.(dalam HeryanaToni,2012: 272). Berdasarkan pernyataan di atas, 

dapat diketahui bahwa efektivitas menitikberatkan pada tingkat 

keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan.penilaian efektivitas 

didasarkan pada sejauh mana tujuan suatu organisasi dapat dicapai. Jika 

dihubungkan dengan audit internal, dalam melakukan audit internal 

auditor akan merumuskan hal-hal yang dapat meningkatkan efektivitas 
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pengendalian internal perusahaan untuk tindakan perbaikan di masa yang 

akan datang. 

2.1.5 Efektivitas Kinerja  

  Pada dasarnya efektivitas kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil 

pekerjaan yang dicapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan 

kebijaksanaan atau dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu 

dikatakan efektif. Nilai efektivitas pada dasarnya ditentukan oleh 

tercapainya tujuan organisasi serta factor kesesuaian dalam melaksanakan 

tugas atau pekerjaannya. Jadi efektivitas kerja pada tiap-tiap organisasi 

akan berbeda-beda antara organisasi yang lainya, tergantung pada jenis 

dan sifat dari organisasi yang bersangkutan. 

 Penelitian ini menggunakan pungukuran yang dikemukan oleh sawyer 

(2005:267) 

 1) Mengamati 

Bagi auditor internal, mengamati berarti melihat, memerhatikan, 

tidak  melewatkan hal-hal yang dianggap penting. Hal ini 

mengimplikasikan diterapkannya pandangan yang berhati-hati dan 

berpengetahuan pada orang, fasilitas, proses, dan barangbarang. Hal ini 

juga berarti pemeriksaan visual yang memiliki tujuan, memiliki nuansa 

perbandingan dengan standar dan suatu pandangan yang evaluatif. 

Mengamati berbeda dari menganalisis karena analisis berarti 

menetapkan, menyusun, dan menginterpretasikan data. Mengamati di 

sisi lain berarti melihat dan membuat catatan dan pertimbangan. 
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Pengamatan ini dapat dilakukan atas catatan dokumen, diagram, 

ataupun bagan, karena semua prosedur audit termasuk mengamati 

sebagian besar berisi pengukuran, maka observasi yang layak 

merupakan salah satu teknik audit yang paling sulit. 

2) Mengajukan Pertanyaan 

Mengajukan pertanyaan merupakan teknik yang paling pervasif 

bagi auditor internal. Pertanyaan yang diajukan selama audit dilakukan 

bisa secara lisan maupun tertulis. Pertanyaan lisan adalah yang paling 

sering digunakan namun yang paling sulit dikemukakan. Perolehan 

informasi bisa menjadi suatu seni tersendiri. Mendapatkan fakta tanpa 

membuat klien tersinggung kadang-kadang bukanlah tugas yang 

mudah. Jika klien merasa dicecar atau merasa diperiksa silang, mereka 

cenderung bertahan dan enggan berperan menyingkap kebenaran. Jika 

auditor internal memahami pandangan kebanyakan rekan kerja mereka 

(klien) terhadap mereka, yaitu dipandang sebagai ancaman potensial 

bagi posisi mereka dan bisa mengubah sikap mereka untuk mengurangi 

ketakutan, peluang untuk mendapatkan informasi yang berguna akan 

meningkat. 

3) Menganalisis 

Menganalisis berarti memeriksa secara rinci, artinya memecah 

entitas yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil untuk menentukan 

karakteristiknya yang sebenarnya. Istilah ini juga berarti melihat lebih 

dalam beberapa fungsi, aktivitas, atau kelompok transaksi yang 
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menentukan hubungan masing-masing. Analisis dimaksudkan untuk 

mengetahui kuaalitas, penyebab, dampak, motif, dan kemungkinan-

kemungkinan seringkali sebagai fasilitator bagi penelitian selanjutnya 

atau sebagai dasar pertimbangan. 

4) Memverifikasi 

Memverifikasi berarti mengkonfirmasi kebenaran, akurasi, 

keaslian, atau validitas sesuatu. Hal ini merupakan sarana tertua yang 

dimiliki oleh auditor internal. Cara ini paling sering digunakan untuk 

mendapatkan kebenaran fakta atau rincia dalam suatu akun atau suatu 

subjek yang diaudit. Hal ini mengimplikasikan upaya yang disengaja 

untuk menentukan akurasi atau validitas beberapa laporan atas apa yang 

diaudit dengan mengujinya, serta membandingkan dengan fakta yang 

diketahui dan data yang asli dengan standar yang ada. Verifikasi 

mencakup konfirmasi dan perbandingan yaitu pernyataan dari 

seseorang dikonfirmasi melalui pembahasan dengan orang lain, atau 

suatu dokumen lain yang valid. Verifikasi juga mencakup konfirmasi 

yang artinya menghapuskan semua keraguan melalui validasi 

independen oleh pihak-pihak objektif. 

5) Menginvestigasi 

Menginvestigasi merupakan istilah yang secara umum 

diterapkan pada pelaksanaan tanya jawab untuk menemukan fakta-fakta 

yang tersembunyi dan mencari kebenaran. Hal ini mengimplikasikan 

penelusuran informasi yang sistematis yang diharapkan dapat diketahui 
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oleh auditor internal. Cara ini mencakup namun tidak terbatas pada 

penyidikan yang menyelidiki lebih dalam dan ekstensif dengan maksud 

mendektesi kesalahan. Investigasi berarti berupaya mencari bahan bukti 

atas terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, investigasi memiliki lebih 

banyak petunjuk dibandingkan analisis dan verivikasi, yang berarti 

penelaahan data yang memiliki karakteristik yang relatif tidak diketahui 

sampai diperiksa. Penyidik secara khusus di sini, auditor harus 

berhatihati agar tidak melampaui kewenangannya. 

6) Mengevaluasi 

Mengevaluasi berarti menuju suatu pertimbangan, yang artinya 

menimbang apa yang telah dianalisi dan menentukan kecukupan, 

efisiensi, dan efektivitasnya. Hal ini merupakan langkah yang berada di 

antara analisis dan verifikasi di satu sisi dan opini audit di sisi lain. Hal 

ini merupakan kesimpulam yang dihasilkan auditor internal berdasarkan 

fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Evaluasi mengimplikasikan 

pertimbangan profesional dan merupakan rangkaian yang berjalan 

melewati keseluruhan proses audit. Pada tahap awal pemeriksaan audit, 

auditor internal harus mengevaluasi suatu risiko khusus yaitu risiko 

menghilangkan suatu aktivitas dari penelaahan mereka dibandingkan 

dengan risiko audit. Dalam program audit, auditor harus mengevaluasi 

perlunya pengujian rinci sebagai pengganti survei. Auditor harus 

mengevaluasi ketepatan dan tingkat keyakinan yang dibutuhkan untuk 

mencapai kenandalan sampel yang mereka yakin dibutuhkan. 
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 Kerja merupakan suatu simbol yang tidak pernah mati dari pribadi 

seseorang maupun lingkungan organisasi, sehingga dalam perumusan efektivitas 

kerja pun perlu ditelaah pula pengertian kerja itu sendiri. Setiap pekerjaan dari 

tiap individu pegawai dalam organisasi akan ikut menentukan bagi tercapainya 

hasil kegiatan organisasi yang telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu 

faktor efektivitas kerja banyak dipengaruhi oleh kemampuan orang-orang atau 

organisasi dalam mencapai tujuannya. 

 Keberhasilan organisasi dalam mencapau tujuannya tidak dapat 

melepaskan diri dari perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai 

bisa melaksanakan tugas-tugasnya secara efektiv. Pengukuran efektivitas kinerja 

yang penulis lakukan atas dasar banyaknya tugas yang dipikuli dan jumlah 

pegawai yang melaksanakan tugas tersebut, sehingga dari kedua hal tersebut dapat 

disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan/organisasi sehingga menghasilkan 

efektivitas kinerja sebagimana diharapkan.  

 Pengukuran efektivitas berdasarkan banyaknya tugas yang dipikuli dan 

jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut dapat berarti bahwa bila tugas 

yang dibebankan kepada pegawai sedikit, sementara jumlah pegawai yan 

melaksanakan tugas tersebut lebih bbanyak maka akan terjadi banyak pegawai 

yang mengganggur sehingga menjadi tidak efektif. 

 Sebaliknya jika tugas yang dibebankan banyak sedangkan pegawai yang 

melaksanakannya terbatas akan terjadi penumpukan pekerjaan yang hal ini akan 

mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atau tertunda 

sehingga terjadi ketidakefektifan. 
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2.1.6  Manajemen Resiko Perusahaan 

 Risiko dalam dunia usaha pada umumnya bersumber adanya 

ketidakpastian yang menyebabkan suatu kerugian. Berikut pengertian tentang 

manajemen risiko menurut pendapat ahli: Menurut Bramantyo Djohanputro 

(2006:27), pengertian manajemen risiko yaitu sebagai berikut : manajemen risiko 

korporat terintegrasi atau enterprise risk management (ERM) adalah proses 

terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, 

mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan dalam memonitor dan 

mengendalikan implementasi penanganan risiko. (dalam HeryanaToni,2012: 177).  

 Manajemen risiko merupakan proses yang terjadi di berbagai lini 

perusahaan. Sebagai konsekuensinya maka interaksi manajemen puncak hingga 

level terbawah perlu dibangun dan penanaman akan nilai-nilai yang terkandung 

dalam pengelolaan risiko yang diarahkan manajemen puncak harus dipahami oleh 

setiap lapisan di dalam perusahaan untuk menunjang proses bisnis yang fokus 

akan penanganan risiko sehingga tujuan perusahaan dapat sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Terdapat 8 komponen resiko yang ada diperbankkan, yaitu:  

1. Risiko  Kredit adalah  Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya 

terdapat pada seluruh aktivitas  Bank  yang kinerjanya bergantung pada 

kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja 

peminjam  dana (borrower).  Risiko Kredit  juga  dapat diakibatkan 

oleh  terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, 
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produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim 

disebut Risiko Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam 

penilaian Risiko inheren. 

2. Risiko  Pasaradalah  Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk 

Risiko perubahan harga  option.  Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko 

suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko 

komoditas.  Risiko  ini dapat berasal baik dari posisi  trading book  maupun 

posisi  banking book. 

3. Risiko Likuiditas adalah  Risiko akibat ketidakmampuan Bank  untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas,  dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang  dapat diagunkan, 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut 

juga  Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). 

4. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber 

risiko  ini antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan 

kejadian eksternal. 

5. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis. Risiko ini  juga dapat  timbul  antara lain  karena 

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang  mendasari  atau kelemahan 
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perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang 

tidak memadai. 

6. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil 

keputusan dan/atau  pelaksanaan  suatu keputusan stratejik serta kegagalan 

dalam mengantisipasi perubahan lingkungan 

bisnis.Sumber  Risiko  Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan 

dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan 

strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

7. Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi 

dan/atau tidak  melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

yang berlaku. Sumber Risiko  Kepatuhan  antara lain  timbul 

karena  kurangnya pemahaman atau  kesadaran  hukum terhadap ketentuan 

maupun standar bisnis yang berlaku umum. 

8. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan  stakeholder  yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap  Bank.  Salah satu pendekatan yang digunakan dalam 

mengkategorikan sumber  Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (below 

the line) dan bersifat langsung (above the line). 

2.1.7 Resiko Kredit 

2.1.7.1 Pengertian Resiko Kredit 

Eksistensi sebuah bank tidak hanya ditentukan oleh besarnya giro, 

tabungan, dan deposito yang dapat dihimpun dari masyarakat, tetapi juga dari 
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besarnya kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Di dalam 

penyaluran kredit kepada masyarakat, maka bank akan berhadapan dengan 

suatu risiko, yaiu risiko kredit. 

Risiko kredit adalah risiko yang paling signifikan yang dihadapi bank, 

dan keberhasilan bisnis mereka tergantung pada pengukuran yang akurat dan 

tingkat efisiensi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan risiko ini daripada 

risiko lainnya. Risiko kredit akan dihadapi oleh bank ketika nasabah 

(customer) gagal dalam membayar hutang atau kredit yang diterimanya pada 

saat jatuh tempo. 

Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidak 

mampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima 

besertabunganya, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit 

terjadi ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan 

jangka waktu yang telah disepakati, kemudian nasabah tersebut tidak mampu 

untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya pada saat jatuh tempo 

beserta bunganya, hal itu bisa disebabkan karena kesengajaan maupun tanpa 

disengaja, seperti nasabah mengalami bencana alam atau bangkrut, jadi bank 

terpaksa harus menanggungresikonya. Dengan adanya risiko kredit yang harus 

ditanggung oleh bank tersebut maka akan menyebabkan hilangnya kesempatan 

oleh bank untuk memprolehpendapatan dari kredit yang diberikan sehingga 

berpengaruh buruk terhadap profitabilitas perbankan itu sendiri. Resiko kredit 

pada penelitian ini diwakili oleh Non Performing Loan (NPL). NPL yang 

tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. 
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Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan oleh karena itu 

bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionlanya sehingga 

berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Capriani 

dan Dana, 2016). 

2.1.7.2 Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah dimana debitur mengingkari janji mereka 

membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi 

keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran (Siswanto 

dalam Rafsanjani dan Setiawan 2013).  

Menurut Suhardjono dalam Rafsanjani dan Setiawan (2013) Kredit 

bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup 

membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.31 (2000), kredit 

bermasalah (nonperforming loan) pada umumnya merupakan kredit yang 

pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau 

lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu 

sangat diragukan. Kredit nonperforming terdiri atas kredit yang digolongkan 

kurang lancar, diragukan, macet.  

Jadi dapat disimpulkan, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana 

nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya 
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kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian 

potensial kepada bank. 

Pada penelitian kali ini rasio keuangan yang digunakan sebagai tolak 

ukur terhadap nilai suatu risiko kredit adalah rasio nonperforming loan. Rasio 

nonperforming loan merupakan rasio kredit yang menunjukan jumlah kredit 

yang disalurkan yang mengalami masalah tentang kegagalan pihak debitur 

untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran (cicilan) pokok beserta 

bunga yang telah disepakati. 

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

menetapkan bahwa standar rasio kredit bermasalah (NPL) adalah kurang 

dari 5% (PBI Nomor: 3/25/2001). Secara matematis NPL dapat dirumukan 

sebagai berikut (Rafsanjani dan Setiawan, 2013) : 

Penilaian Kredit Bermasalah Non Perfoming Loan (NPL) 

    
                        

             
       

Keterangan : 

Menurut Purwati (2016) apabila NPL > 5% dan kecenderungannya 

meningkat, maka dapat disimpulkan: 

1. Penanganan tagihan atas angsuran tidak efektif. 

2. PPAP yang harus dibentuk juga naik. 

3. Adanya indikasi kredit bermasalah 

4. Penyelesaian kredit tidak terjadwal dengan baik 

Menurut Kasmir dalamRafsanjani dan Setiawan (2013)untuk 

menentukan berkualitas atautidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-
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ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Lancar (pas)  

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:  

1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu  

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif  

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash 

collateral). 

b. Dalam Perhatian Khusus (special mention)  

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di antara 

lain:  

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga 

yang belum melampui dari 90 hari 

2) Kadang-kadang terjadi cerukan  

3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan  

4) Mutasi rekening reklatif aktif  

5) Didukung dengan pinjaman baru.  

c. Kurang Lancar (substandard) 

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:  

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga 

yang telah melampui 90 hari  

2) Sering terjadi cerukan  
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3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

90 hari  

4) Frekuensi mutasi rekening reklatif rendah  

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur  

6) Dokumen pinjaman yang lemah.  

d. Diragukan (doubtful)  

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:  

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga 

yang telah melampaui 180 hari  

2) Terjadi cerukan yang besifat permanen 

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari  

4) Terjadi kapitalisasi bunga  

5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 

peningkatan jaminan.  

e. Macet (loss)  

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:  

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga 

yang telah melampaui 270 hari  

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru  

3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai yang wajar.  
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2.1.8 Audit Dalam Islam 

 Sistem ekonomi islam sudah mulai dipraktikkan dilapangan dan bukan 

hanya menjadi bahan diskusi para ahli. Pada awalnya sistem ini diterapkan dalam 

sektor perbankan, dan kemudian juga merambat pada sektor keuangan lainnya 

seperti asuransi dan pasar modal. Perkembangannya sangat pesat, saat ini tidak 

kurang dari 200 lembaga keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem 

ekonomi islam yang terdapat diberbagai belahan dunia bukan saja dinegara Islam 

tetapi juga di negara non muslim. 

 Dengan munculnya sistem tersebut mau tidak mau lembaga ini pasti 

memiliki perbedaan dengan lembaga konvensional, karena ia dioperasikan dengan 

menggunakan sistem nilai syariah yang didasarkan pada kedaulatan Tuhan bukan 

kedaulatan rasio ciptaan Tuhan yang terbatas. Dengan demikian maka sistem yang 

berkaitan dengan eksistensi lembaga ini juga perlu menerapkan nilai-nilai islami 

jika kita ingin menerapkan nilai-nilai Islami secara konsisten. Maka disinilah 

relevansi perlunya sistem auditing Islami dalam melakukan fungsi audit terhadap 

lembaga yang dijalankan secara Islami ini. 

 Pendekatan dalam perumusan sistem ini adalah seperti yang dikemukakan 

oleh Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution 

(AAOIFI) yaitu : 

1. Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian 

menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan 

mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini. 
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2. Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kepitalis 

kemudian mengujinya menurut hukum syariah, menerima hal-hal yang 

konsisten dengan hukum syariah dan menolak hal-hal yang 

bertentangan dengan syariah. 

 Etika sering disebut moral akhlak, budi pekerti adalah sifat dan wilayah 

moral, mental, jiwa, hati nurani yang merupakan pedoman perilaku yang idial 

yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai mahluk moral. Kode Etik Akuntan 

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah islam. Dalam sistem 

nilai Islam syarat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan 

sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara 

Islam. Namun disamping dasar syariat ini landasan moral juga bisa diambil dari 

hasil pemikiran manusai pada keyakinan Islam. Beberapa landasan Kode Etik 

Akuntan Muslim ini adalah : 

1. Integritas : Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang 

memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, 

kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. 

2. Keikhlasan : Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan 

Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura, 

hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti 

akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus 

berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi 

profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah. 
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3. Ketakwaan : Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam 

keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara 

untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang 

bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkitan dengan 

perilaku terhadap penggunaan kekayan atau transaksi yang cenderung pada 

kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syariah. 

4. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna : Akuntan tidak harus 

membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan 

jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan mnenegakkan 

kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan 

semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan 

sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisir terkecuali melalui 

kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta 

pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya.  

5. Takut kepada Allah dalam setiap hal : Seorang muslim meyakini bahwa 

Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya dan 

selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak 

disukai Allah. Ini berarti sorang akuntan/auditor harus berperilaku takut 

kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah 

orang lain atau atasannya setuju atau menyukainnya. Sikap ini merupakan 

sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang 

berasal dari pekerjaan profesinya.  
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6. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah : Akuntan Muslim harus 

meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan 

mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di 

hari akhirat baik tingkah laku yang kecil amupun yang besar.  

Oleh karena itu akuntan/auditor harus selalu ingat bahwa dia akan 

mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada 

publik, profesi, atasan dan dirinya sendiri.  

 

 

 

 

Artinya: 

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan 

timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan 

manusia dengan  mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat 

kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu 

dan umat-umat yang dahulu.”(Asy-Syua’ra, 26: 181-184) 

  

 Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah 

dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih 

menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi. 

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer 

Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, 

dan laba perusahaan yang sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan 

secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan 

keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang 
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dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. 

Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan 

motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan  

memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan 

Independen yang melakukan pemeriksaaan atas laporan beserta bukti-buktinya. 

Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu 

Auditing. 

Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut "tabayyun" sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:  

 

 

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu 

dengan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak 

memcelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya 

kamu menyesali perbuatanmu itu. 

 

 

 

 

2.1.9 Utang dalam Islam 

Allah SWT menjelaskan dalam al-quran mengenai uatang piutang dalam surat Al-

baqarah ayat 282, yaitu: 

َاٚا  ٍَ ٱُّٚٓ ٗ فَ  نَِّزٚ ًّّٗ َس ٓ أََجٖم يُّ  ٗ َ ٍٍ إِن ۡٚ اْ إَِرا تََذاَُٚتُى تَِذ ٕٓ َُُكۡى  ۡكتُثُُِٕ  ٱَءاَيُُ ۡٛ ۡنَٛۡكتُة تَّ َٔ
 تِ 
نَ  ۡنَعۡذِل  ٱَكاتُِةُۢ َٔ َ ٓأ  َٛ ُّ ًَ ا َعهَّ ًَ ُ  ٱا َٚۡأَب َكاتٌِة أٌَ َٚۡكتَُة َك هِِم  للَّ ًۡ ۡنُٛ َٔ  نَِّز٘ٱفَۡهَٛۡكتُۡة 

 ِّ ۡٛ ۡنَٛتَِّك  ۡنَحكُّ ٱَعهَ َ ٱَٔ ُ  للَّ ُّ َشۡٛ  ۥَستَّّ ُۡ ََل َٚۡثَخۡس ِي َٔ ّٗ   ٌَ ِّ  نَِّز٘ٱا  فَنٌِ َكا ۡٛ  ۡنَحكُّ ٱَعهَ
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ٔۡ ََل  ٔۡ َضِعٛفًا أَ ُ َسفًِٛٓا أَ نُِّّٛ َٔ هِۡم  ًۡ َٕ فَۡهُٛ مَّ ُْ ًِ ُُ أٌَ ُٚ ٛ ِِ ُِٓذٔاْ ٱَٔ  ۡنَعۡذِل  ٱتِ  ۥ َٚۡستَ  ۡستَۡش

َجانُِكۡىۖۡ فَنٌِ نَّ  ٍِ ِيٍ سِّ ۡٚ َِٓٛذ َٔ  ىۡ َش ٍِ فََشُجٞم  ۡٛ ٌِ ٱَُٚكََٕا َسُجهَ ٌَ  ۡيَشأَتَا ٕۡ ًٍَّ تَۡشَض ِي

 ٍَ ََٓذٓاءِ ٱِي ا  نشُّ ًَ ُٓ َش إِۡحَذى  ا فَتَُزكِّ ًَ ُٓ ٖ   ٱأٌَ تَِضمَّ إِۡحَذى  ََل َٚۡأَب  ۡۡلُۡخَش ََٓذآءُ ٱَٔ  نشُّ

ََل تَسۡ  َٔ  
 
ٔۡ َكثًِٛشا   َ إَِرا َيا ُدُعْٕا ْا أٌَ تَۡكتُثُُِٕ َغِيًٛشا أَ ٕٓ ًُ ٓ ٗ ِّ  إِنَ نُِكۡى أَۡلَسطُ  ۦ  أََجهِ َر 

ِ ٱِعَُذ  أَۡدََ  للَّ َٔ َذِج  ُو نِهشََّٓ  َٕ أَۡل َشجً َحاِضَشجّٗ َٔ ٌَ تَِج  ٓ أٌَ تَُكٕ ْا إَِلَّ ٕٓ ٓ أََلَّ تَۡشتَاتُ  ٗ
ْا إَِرا تَثَاَٚۡعتُ  ٓٔ ُِٓذ أَۡش َٔ ُكۡى ُجَُاٌح أََلَّ تَۡكتُثَُْٕۗا  ۡٛ َس َعهَ ۡٛ َُُكۡى فَهَ ۡٛ ََل  ۡى  تُِذُٚشَََٔٓا تَ َٔ

 ُ إٌِ تَۡفَعهُْٕا فَنََِّّ َٔ  
ِٓٛٞذ  ََل َش َٔ َٔ فُُسُٕقُۢ تِكُ  ۥَُٚضآسَّ َكاتِٞة  َۖۡ ٱتَّمُٕاْ ٱۡىۗ  ُكُى  للَّ ًُ َُٚعهِّ ُۗ ٱَٔ  للَّ

ُ ٱَٔ  ٍء َعهِٛٞى  للَّ ۡٙ   ٢٨٢تُِكمِّ َش
Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 

sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu 

itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 

sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. 

Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang 

sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya 

terdapat pahala yang besar. 
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Adapun hadis mengenai hutang piutang adalah: 

Dalil dari Al-Hadits adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Rafi’, bahwa 

Nabi Sholallohu'alaihiwasallam pernah meminjam seekor unta kepada seorang 

lelaki. Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari sedekah. Beliau 

menyuruh Abu Rafi’ untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi’ 

kembali kepada beliau dan berkata, “Wahai Rasulullah! Yang kudapatkan hanya-

lah sesekor unta ruba’i terbaik?” Beliau bersabda,  “Berikan saja kepadanya. 

Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan 

hutang.” (HR. Bukhari dalam Kitab Al-Istiqradh, baba istiqradh Al-Ibil (no.2390), 

dan Muslim dalam kitab Al-musaqah, bab Man Istaslafa Syai-an Fa Qadha 

Khairan Minhu (no.1600). 

Kaidah fikih berbunyi : “Setiap hutang yang membawa keuntungan, 

maka hukumnya riba”. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau 

menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau 

mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, 

dan ijma’ para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat 

yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. 

Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan 

menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan. (Lihat Al-

Fatawa Al-Kubra III/146,147) 

Dengan dasar itu, berarti pinjaman berbunga yang diterapkan oleh bank-

bank maupun rentenir di masa sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang 
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diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. sehingga bisa terkena ancaman keras baik 

di dunia maupun di akhirat dari Allah ta’ala. 

Syaikh Shalih Al-Fauzan –hafizhahullah- berkata : “Hendaklah diketahui, 

tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan 

yang disyaratkan. (Misalnya), seperti seseorang mengatakan “saya beri anda 

hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau 

dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku 

sesuatu”. Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk 

ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapun jika yang 

berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya 

tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tatkala itu, tidak 

terlarang mengambil tambahan. (Lihat Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, Shalih Al-

Fauzan, II/51) 

2.2 Peneletian Terdahulu 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuli Purwanti (2016) 

mengenai analisis kinerja auditor internaldalam penyelesaian kredit bermasalah 

pada BPR Shinta Putra Pengasih Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwaKinerja 

Auditor Internal Belum dilaksanakan secara efektif di BPR ShintaPutra Pengasih 

Kulon Progo. Hal ini ditunjukkan (1) bahwa kebijakan manajemen ataspemberian 

tugas dan wewenang pada auditor internal telah sesuai denganprosedur dan 

standar auditor internal yang ada, yaitu dimana posisi auditorinternal telah dalam 

struktur organisasi yang independen atau terpisahkedudukannya dari semua 

kegaiatan operasi dalam perusahaan. (2) Bentukpengendalian dan pengawasan 
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yang dilakukan oleh auditor internal pada BPRShinta Putra Pengasih Kulon Progo 

adalah dengan melakukan semua fungsi auditinternal seperti compliance, dimana 

auditor internal melakukan pengecekansekaligus melakukan penilaian ketaatan 

karyawan bagian kredit setiap harinyaatas prosedur kredit yang telah ditetapkan, 

dimana auditor internal melakukanpengecekan sekaligus melakukan penilaian 

ketaatan karyawan bagian kredit setiapharinya atas prosedur kredit yang telah 

ditetapkan. Verification, Auditor internalpada BPR Shinta Putra Pengasih Kulon 

Progo telah melakukan pengecekan secararutin atas kesesuaian data nasabah yang 

telah tercatat dalam sistem komputer diBPR Shinta Putra Pengasih Kulon Progo, 

Evaluation, dimana auditor internalselalu melakukan evaluasi atas temuan-temuan 

auditnya dalam hal kegiatankredit. (3) Kinerja Auditor Internal Belum 

dilaksanakan secara efektif di BPRShinta Putra Pengasih Kulon Progo. Hal ini 

bisa dilihat dari presentase NonPerfoming Loan (NPL) hanya turun 1% dalam 

kurun 1 periode hal ini BPR ShintaPengasih Kulon Progo tingkat Kredit 

bermasalahnya masih dikatakan tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Akuntia Dieta Kartika Puspawardhani 

(2016) meneliti tentang Analisis Prosedur Auditor Internal dalam Penyelesaian 

Kredit bermasalah pada PT.BPR Chandra Muktiartha Yogyakarta, hasil penelitian 

yang dilakukannya menunjukkan bahwa (1) Kebijakan manajemen atas pemberian 

tugas dan wewenang kepada auditor internal pada PT BPR Chandra Muktiartha 

sudah sesuai prosedur. (2) bentuk pengendalian dan pengawasan auditor internal 

di bidang perkreditan sudah sesuai prosedur. (3) Teknik pemeriksaan audit yang 

dilakukan auditor internal sudah sesuai prosedur. (4) Program kerja audit lanjutan 
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yang dilakukan auditor internal untuk menyelesaikan kredit bermasalah sudah 

sesuai prosedur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widi Widiani (2008) meneliti tentang 

Pengaruh Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Terhadap Faktor Penyebab 

Kredit Macet ( Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang 

Purwakarta). Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa Bank 

Mandiri memiliki pengendalian intern atas prosedur kredit yang sangat baik serta 

dapat menekan dan mengatasi faktor penyebab kredit macet. Dan pengendalian 

intern atas prosedur kredit memiliki pengaruh terhadap faktor penyebab kredit 

macet sebesar 49,20 %. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan, simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa 

pengendalian intern atas prosedur kredit berpengaruh terhadap faktor penyebab 

kredit macet. Jika bank memiliki suatu pengendalian intern yang baik maka faktor 

penyebab kredit macet akan rendah dan dapat diatasi. Sehubungan hasil penelitian 

dan pembahasan yang dilakukan, maka hipotesis yang semula diajukan oleh 

penulis dapat diterima. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Tujuan audit bagi suatu perusahaan tidak hanya sekedar untuk mengawasi 

dan mengecek kegiatan secara fisik saja, tetapi juga untuk melaksanakan suatu 

fungsi yang sangat berguna dalam melakukan pengecekan secara periodik 

terhadap catatan-catatan dan untuk menetapkan kebenaran catatan tersebut, 

mengevaluasi pengendalian internal dan mengecek adanya ketaatan pada prosedur 

yang telah ditetapkan. Audit internal merupakan bagian yang tidak dapat 
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dipisahkan dari suatu pengendalian disuatu perusahaan, termasuk dalam sektor 

perbankan. 

Kegiatan audit internal dalam sebuah perusahaan perbankan merupakan 

tuntunan atau kebutuhan bagi semua pihak guna menciptakan usaha yang sehat. 

Kegiatan ini pada hakikatnya mendorong terciptanya efisiensi usaha sehingga 

bank mampu bersaing secara sehat dalam pasar yang kompetitif serta dapat 

memacu penciptaan laba yang baik. 

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk 

perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsinya, atau dalam rangka meningkatkan produksinya. PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru merupakan salah satu sarana 

perkreditan yang dikenal masyarakat sebagai penyedia dana pembiayaan kredit. 

Kredit adalah peminjaman oleh suatu bank kepada masyarakat yang 

nantinya akan dikembalikan lagi pada suatu masa yang mana telah disepakati 

sebelumnya. Dalam suatu pemberian kredit, bank atau pihak pemberi selalu 

berharap agar debitur memenuhi kewajibannya untuk melunasi tepat pada 

waktunya terhadap kredit yang telah diterimanya. Dalam praktik, tidak semua 

kredit yang telah dikeluarkan oleh bank dapat berjalan dan berakhir dengan 

lancar.Tidak sedikit pula terjadi kredit bermasalah disebabkan oleh debitur tidak 

dapat melunasi kreditnya tepat pada waktunya sebagaimna telah disepakati dalam 

perjanjian kredit antara pihak debitur dan perusahaan perbankan. 

Posisi audit internal pada bank akan menentukan tingkat kebebasannya 

dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Status departemen audit internal dalam 
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suatu perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat 

serta tingkat independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. 

Status organisasi dari departemen audit internal harus ditegaskan untuk dapat 

menyesuaikan tanggung jawab audit. Sebagai penilai independen tentang 

kecukupan pengendalian perusahaan, auditor internal hanya menempatkan diri 

sebagai nara sumber dalam pembuatan konsep pengendalian perusahaan. Pihak 

yang bertanggung jawab penuh dalam perancangandan implementasi 

pengendalian adalah manajemen dan direksi. 

Penilaian kinerja yaitu suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis, 

mandiri, obyektif, dengan beroorientasi ke masa depan, atas kebijakan atau 

kebijakan atau keputusan manajemen didalam, mengelola sumber daya dan dana 

yang dipercayakan kepada dalam rangka meningkatkan profitabilits maupun 

pencapaian tujuan lainnya. Kinerja auditor internal dapat dilihat dari hasil temuan-

temuannya terhadap penyimpangan yang ada, dalam hal ini berkaitan dengan 

kredit. 

Dalam penelitian ini, alur sederhana yang mendeskripsikan pola hubungan 

variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Bagaimana Efektivitas peran kinerja yang dilakukan oleh auditor internal 

terhadap resiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 

Cabang Pekanbaru? 
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