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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya perusahaan, fungsi pengendalian biasanya 

kurang dapat dilaksanakan dengan baik karena jangkauan yang dikendalikan 

akan semakin luas. Berbeda halnya dengan perusahaan berskala kecil, untuk  

kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan sendiri oleh pemilik, 

akan tetapi semakin berkembangnya perusahaan, fungsi pengendalian 

biasanya tidak dapat dijalankan dengan baik apabila dilakukan oleh pemilik 

sendiri karena cakupan yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian 

akan semakin luas (Suroso, 2009: 1). 

Dalam industri perbankan juga dituntut untuk meningkatkan kualitas 

organisasinya. Peningkatan kualitas dapat dilihat dari beberapa faktor, salah  

satunya adalah tingkat pengawasan internal perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki tingkat pengawasan internal yang baik tentunya akan mempunyai 

nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan dan akan dinilai baik oleh 

investor, begitu pula sebaliknya. Untuk menjaga kualitas perusahaan 

merupakan suatu hal yang kompleks bagi pimpinan perusahaan. 

Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) 

menjelaskan Perusahaan harus menerapkan Good Corporate Governance 

(GCG) atau tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah 

bagi stakeholders, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang 

sehat dan beretika. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang baik 
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memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG. Peran SPI 

dalam mewujudkan GCG adalah (i) sebagai pengawas independen yang 

melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan, 

(ii) sebagai katalisator dan konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan 

manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem 

pengendalian internal dan praktik GCG serta dalam upaya meningkatkan 

kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan. 

Dalam buku pedoman Good Corporate Governance 2015 tentang 

Satuan Pengawasan Internal menyatakan bahwa Satuan Pengawasan Intern 

(SPI) atau Auditor Intern merupakan aparat pengawas intern perusahaan yang 

dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggungjawab kepada 

Direktur Utama.  Auditor Intern dibentuk untuk membantu Direktur Utama 

dalam melaksanakan pemeriksaan operasional perusahaan serta menilai 

pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan serta 

memberikan saran-saran perbaikannya. SPI juga memperkuat peran sebagai 

penyedia jasa konsultasi, jaminan objektif dan independen untuk menambah 

nilai dan meningkatkan/memperbaiki operasi perusahaan. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat keputusan nomor 

4/POJK.03/2015, Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa BPR wajib menerapkan 

Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau  

jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola penting dilakukan karena risiko 

dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin 

banyak dan kompleks. Secara intern, anggota maupun Direksi dan anggota 

http://solo.tribunnews.com/tag/otoritas-jasa-keuangan
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Dewan Komisaris diharapkan mampu dan bertindak sebagai panutan dan 

penggerak agar BPR secara keseluruhan menerapkan prinsip prinsip Tata 

Kelola secara optimal. Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengacu 

pada prinsip good corporate governance (GCG). Yaitu, transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan Tata 

Kelola pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPR dalam 

setiap pelaksanaan proses kegiatan operasionalnya serta transparan kepada 

seluruh Stakeholders. 

Namun menurut salah seorang pegawai bagian umum Bank PD.BPR 

Sarimadu bahwa  BPR belum optimal dalam menerapkan GCG. Akibatnya, 

BPR sering dirundung permasalahan, salah satunya adalah adanya fraud yang 

dilakukan oleh karyawan BPR itu sendiri. Seperti yang dikutip dari RiauNet, 

Seorang pria yang berinisial MH Diduga gelapkan uang perusahaan. Pria 

yang bekerja sebagai Kasi Perkreditan di Bank Sarimadu Kabun dilaporkan 

ke pihak Kepolisian. Pria ini diduga telah gelapkan uang perusahaan sebesar 

ratusan juta untuk kepentingan pribadi atau membayar hutangnya.  

Dijelaskannya, berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi dalam 

LP/09/III/ 2016 tgl 04 maret 2016 tentang dugaan tindak pidana penggelapan 

uang ini berawal pada Kamis (25/2) lalu, terlapor MH mengambil uang 

sebesar Rp.110.000.000 dari laci kas Kantor Bank Sarimadu Kabun.  Selain 

itu dia juga menyuruh Ayang Sari (Teller) untuk mengirim dan transferkan 

uang ke nomor rekening 13 nasabah dengan menggunakan slip setoran dan 

slip transfer tanpa di sertai uang tunai. Total yang ditranferkan yakni Rp. 
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685.090.000,-. Hal ini dilakukan MH untuk membayar utang pribadinya 

dengan uang kantor. Setelah mengetahui kejadian tersebut, pihak Bank 

Sarimadu langsung melakukan pemblokiran sebanyak Rp .515.000.000 

,sedangkan yang tidak berhasil diblokor berjumlah Rp170.090.000 dan di 

tambah dengan uang Cash sejumlah Rp 110.000.000, sehingga Bank 

Sarimadu Kantor Kas Kabun mengalami kerugian sebesar Rp 

280.090.000. (http://portalriau.com/hukum-dan-kriminal/diduga-lakukan-

penggelapan-kasi-prekreditan-bank-sarimadu-kabun-dipolisikan) 

Begitu pula di Indonesia, krisis ekonomi yang melanda pada tahun 

1997-1998 menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, 

salah satu penyebabnya adalah dikarenakan lemahnya pengawasan dan belum 

diterapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) yang baik. Sehingga 

saat ini di Indonesia, perusahaan milik publik, perbankan dan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) wajib memiliki unit audit internal untuk membantu 

memastikan sistem pengendalian internal di perusahaan. Pedoman umum 

GCG Indonesia juga merekomendasikan agar setiap perusahaan memiliki 

fungsi pengawasan internal yang merupakan bagian dari sistem. Bahkan 

untuk perbankan, dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia nomor : 1/ 6 

/PBI/1999 yang menjelaskan tentang penugasan direktur kepatuhan dan 

penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Di dalam 

peraturan tersebut tercantum bahwa bank umum memiliki kewajiban untuk 

menerapkan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank. 

http://portalriau.com/hukum-dan-kriminal/diduga-lakukan-penggelapan-kasi-prekreditan-bank-sarimadu-kabun-dipolisikan
http://portalriau.com/hukum-dan-kriminal/diduga-lakukan-penggelapan-kasi-prekreditan-bank-sarimadu-kabun-dipolisikan
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Di samping itu, keberadaan auditor internal yang memberikan banyak 

manfaat bagi perusahaan membuat banyak manajemen perusahaan-

perusahaan besar membentuk tim audit internal. Salah satunya yang 

memanfaatkan auditor internal dalam perusahaan adalah Bank PD. BPR 

Sarimadu Bangkinang. Auditor internal di Bank PD. BPR Sarimadu 

Bangkinang yang dulunya dikenal dengan sebutan Satuan Pengawas Internal 

(SPI) dan sekarang dikenal dengan nama Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). 

Dengan adanya SKAI sebagai auditor internal diharapkan dapat 

mempermudah perusahaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian 

atas kegiatan-kegiatan yang berjalan di Bank PD. BPR Sarimadu Bangkinang 

sehingga tujuan yang hendak dicapai perusahaan dapat terealisasikan. 

Ruang lingkup dan kegiatan audit internal saat ini adalah seperti yang 

didefinisikan oleh IIA setelah tahun 1999 dalam Reding (2007)yang 

menyebutkan bahwa “Internal Auditing is an independent, objective, 

assurance, and consulting activity designed to add value and improve an 

organization’s operations. It helps organization accomplish its objectives by 

bringing a systematic, discipline approach to evaluate and improve 

effectiveness of risk management, control, and governance processes.”Tanpa 

fungsi audit internal, dewan direksi atau pemimpin organisasi tidak memiliki 

sumber informasi internal yang independen mengenai kinerja organisasi. 

Audit internal memiliki fungsi untuk memastikan tujuan perusahaan 

tercapai. Tujuan perusahaan secara sederhana adalah perusahaan dapat 

beroperasi secara efektif agar mampu mencapai tujuannya, perusahaan dapat 



6 
 

mempergunakan sumber daya secara efisien, serta perusahaan dapat 

memperoleh input secara ekonomis. Auditor internal seringkali dianggap 

sebagai pencari kesalahan manajemen karena perannya sebagai pihak yang 

memeriksa manajemen perusahaan (Media Pertamina, 2008). Selain itu, 

auditor internal dianggap kurang menguntungkan karena dampak positif yang 

diberikan tidak signifikan bagi perkembangan perusahaan (Roux, 2008). 

Mengingat pentingnya peran auditor internal dalam menilai kinerja 

perusahaan, peran auditor internal masa kini tidak hanya bertugas sebagai 

pengawas saja, namun diharapkan auditor internal dapat berperan sebagai 

konsultan maupun katalisator. Tugas sebagai konsultan dan katalisator 

merupakan pengembangan peran auditor yang dapat membantu perusahaan 

untuk lebih berkembang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Listiatik (2007) menyebutkan bahwa 

peran auditor internal menimbulkan perbedaan persepsi karyawan Rumah 

Sakit Panti Rini. Ada beberapa karyawan memiliki persepsi bahwa auditor 

internal sebagai kawan karena menganggap dengan keberadaan auditor 

internal sebagai konsultan dan katalisator yang dapat memberikan kontribusi 

berupa saran atau masukan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Di sisi lain, 

ada sebagian karyawan yang memiliki persepsi bahwa auditor internal adalah 

lawan karena melihat peran sebagai pengawas yang dijalankan auditor 

internal seperti layaknya polisi yang melakukan pemeriksaan. Tentunya 

persepsi tentang peran auditor internal sebagai lawan dan sebagai kawan akan 

memberikan dampak pada kegiatan operasional Rumah Sakit Panti Rini. 
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Perkembangan auditor internal lambat laun memiliki peran baru yang 

dapat membantu pihak manajemen dan karyawan mencapai tujuan 

perusahaan. Peran auditor internal sebagai konsultan perusahaan ditunjukkan 

oleh auditor internal dengan cara membantu satuan kerja operasional dalam 

mengelola resiko dengan mengidentifikasi masalah dan memberi nilai tambah 

untuk memperkuat organisasi. Peran auditor internal sebagai katalisator 

ditunjukkan auditor internal untuk membimbing manajemen dalam mengenali 

resiko-resiko yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan dan ikut serta 

menentukan tujuan perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana para karyawan 

melihat jabatan auditor internal Bank PD. BPR Sarimadu Bangkinang dan 

apa peran dari pekerjaan auditor internal dalam membantu pencapaian tujuan 

perusahaan selama ini, oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Persepsi Karyawan Tentang 

Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan Dan Katalisator 

Dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan (Studi Kasus di Bank PD. BPR 

Sarimadu Bangkinang)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara karyawan di bagian bisnis 

dengan karyawan di bagian remedial tentang peran auditor sebagai sebagai 

pengawas dalam pencapaian tujuan perusahaan? 

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara karyawan di bagian bisnis 

dengan karyawan di bagian remedial tentang peran auditor sebagai sebagai 

konsultan dalam pencapaian tujuan perusahaan ? 

3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara karyawan di bagian bisnis 

dengan karyawan di bagian remedial tentang peran auditor sebagai sebagai 

katalisator dalam pencapaian tujuan perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara karyawan di 

bagian bisnis dengan karyawan di bagian remedial tentang peran auditor 

sebagai sebagai pengawas dalam pencapaian tujuan perusahaan 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara karyawan di 

bagian bisnis dengan karyawan di bagian remedial tentang peran auditor 

sebagai sebagai konsultan dalam pencapaian tujuan perusahaan 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara karyawan di 

bagian bisnis dengan karyawan di bagian remedial tentang peran auditor 

sebagai sebagai katalisator dalam pencapaian tujuan perusahaan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut: 

a. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan mengenai 

peranan auditor internal,  khususnya mengenai persepsi karyawan 

terhadap peran auditor internal sebagai pengawas, konsultan dan 

katalisator dalam pencapaian tujuan perusahaan internal 

perusahaan  

b. Bagi perusahaan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan informasi bagi auditor internal 

perusahaan tentang peran yang dijalankan menurut persepsi 

karyawan PD.BPR Sarimadu terkait dalam upaya pencapaian 

tujuan perusahaan. 

c. Bagi pihak lain, hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi 

dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya bagi mereka  

yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama 

d. Bagi masyarakat, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dan bahan perpustakaan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memberikan batasan, yaitu pada persepsi 

karyawan terhadap peran auditor internal dalam pencapaian tujuan 

perusahaan, yaitu berdasarkan pada apakah peran auditor internal di 

perusahaan sebagai pengawas, konsultan, atau sebagai katalisator. 



10 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal isi garis besar tedapat dalam bab 3 terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan dalam proposal penelitian yang berisi 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

masalah, batasan masalah serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori. Dalam bab 

ini akan dijelaskan mengenai berbagai teori dan literatur yang 

mendukung penelitian ini 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan objek 

penelitian, sumber data dan metode penelitian, pengumpulan data, 

populasi dan sampel serta metode analisis data. 

BAB VI : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan pembahasan penelitian dan mengenai 

hasil penelitian  

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan keterbatasan dan saran 

 


