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On research in PT Bank Rakyat Indonesia (PT BRI) with two objectives, namely: 

(1 ) to determine how the implementation of the internal audit section micro credit in PT. 

Bank Rakyat Indonesia. (2) to determine the application of the internal audit process 

conducted by PT Bank Rakyat Indonesia in accordance with the Standar Pelaksanaan 

Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) and the Implementation of Program Pemeriksaan 

BRI. 

The research method used was qualitative analytical descriptive method, which 

collects data in accordance with the fact that there was to later be analyzed and 

interpreted the data and facts obtained so that it can be made a conclusion and 

suggestion by comparing the data with relevant policy by Bank Indonesia that have been 

described previously.  

Internal audit process conducted by the internal auditor includes planning, 

preparation, execution, reporting, monitoring and follow up, and quality assurance. The 

six stages of the process is interrelated one to another so they must be done sequentially. 

These stages of process have also been arranged in standard policy of The Bank 

Indonesia and mandatory for all banks in Indonesia. Implementation of the internal audit 

process conducted by PT BRI rated less according to the standard policy set by The Bank 

Indonesia.  

 

Key words : internal audit, micro credit, the standard internal  audit policy set by The 

Bank Indonesia, BRI Program Pemeriksaan Implementation. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang Penelitian 

Diantara berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan, bidang perbankan 

merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah karena bank 

merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga bank dituntut peran sertanya untuk 

mensukseskan pembangunan melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat.  

Pemberian kredit sangat berguna bagi masyarakat karena dapat meningkatkan 

perekonomian guna menciptakan suatu barang atau jasa. Salah satu jenis kredit yang 

diberikan bank adalah kredit mikro. Dalam hal ini kredit mikro merupakan bantuan dari 

pihak bank yang diberikan kepada para pengusaha untuk keperluan produksi yaitu untuk 

kegiatan yang erat hubungannya dengan pengembangan usaha misalnya untuk menambah 

mesin produksi sehingga dapat meningkatkan omset, menambah gedung, membuat 

produk baru atau turunannya, menambah karyawan dan rehabilitasi gedung.  

Pemberian kredit mikro mengandung resiko tertentu, sehingga pihak bank tidak 

begitu saja memberikannya. Kredit mikro akan diberikan apabila manajemen bank 

merasa yakin bahwa nasabahnya dapat mengembalikan kredit mikro tersebut sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati, baik pokok ataupun bunga pinjaman yang 

ditetapkan, sehingga bank dapat menghindari diri dari tidak tertagihnya kredit tersebut, 

yang nantinya akan menimbulkan masalah kredit macet. Kredit macet yang terjadi 

terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang 
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tidak akurat, faktor penguasaan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak 

cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang masih lemah.  

Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus kredit macet yang disebabkan karena 

ketidak mampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka timbul permasalahan 

yang tidak diinginkan seperti kekurang mampuan masing-masing bank menilai kredit 

yang telah diberikan. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemberian kredit dari 

semestinya, bank harus menyusun kebijakan kredit yang komprehensif dan jelas dengan 

memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang kebijakan yang telah 

ditentukan. Salah satu cara yang dapat membantu perusahaan dalam menilai efisiensi dan 

efektivitas prosedur pemberian kredit adalah dengan adanya audit internal yang memadai.  

Kredit macet dalam jumlah yang sangat besar akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bank tersebut, baik dilihat dari sudut kegiatan usaha bank dan dampak 

psikologis yang terjadi. Dengan adanya kredit macet, kegiatan bank akan terhambat 

sebab keuntungan utama bank diperoleh dari selisih bunga simpanan bank kepada 

nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Selain itu, dampak 

psikologis yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap bank.  

Tingkat persaingan antar bank dan risiko perkreditan yang tinggi menyebabkan 

pihak manajemen bank perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang memadai. 

Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta 

milik perusahaan dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, 

pemborosan, kemacetan kredit, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 

Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses 
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pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan 

penyelewengan-penyelewengan yang akan terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan 

evaluasi terhadap pengendalian internal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan internal 

atau audit internal. Audit internal adalah fungsi penilaian yang independen yang 

ditetapkan oleh organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi secara obyektif aktivitas-

aktivitas organisasi, yang hasil penelitiannya berupa saran, rekomendasi, analisis, dan 

informasi akan bermanfaat bagi manajemen dalam mengusahakan agar perusahaan 

berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Dengan demikian diperlukan suatu penilaian yang independen dalam perusahaan 

yang bersangkutan untuk menilai dan mengevaluasi aktivitas pemberian kredit agar 

pengendalian internal tersebut dapat memadai. Fungsi yang melakukan pengendalian ini 

dilakukan oleh audit internal.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi yang 

berjudul:  

“Analisis Penerapan Internal Auditing Terkait dengan Pemberian Kredit 

Mikro study kasus pada Bank Rakyat Indonesia cabang Bitung Tanggerang” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang seperti uraian sebelumnya, maka perumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana penerapan proses audit internal bagian kredit di PT BRI ?  
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2. Apakah penerapan proses audit internal bagian kredit di PT BRI sudah sesuai dengan 

Standar Bank Indonesia dan Implementasi Program Pemeriksaan (PP) Bank Rakyat 

Indonesia ?  

 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :   

Penulis melakukan penelitian mengenai proses penerapan internal audit pada PT BRI dan 

memfokuskannya pada proses penerapan audit internal bagian Kredit Mikro dan dibatasi hanya 

pada Cabang  PT BRI. Penelitian proses penerapan audit internal bagian kredit ini juga hanya 

dibatasi pada proses pemberian kredit  dan setelah diberlakukan PP baru mulai awal tahun 2010. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu sebagai berikut :  

1. Mengetahui bagaimana penerapan proses audit internal bagian kredit mikro di PT. 

Bank Rakyat Indonesia. 

2. Mengetahui apakah penerapan proses audit internal yang dilakukan PT Bank 

Rakyat Indonesia telah sesuai dengan Standar Bank Indonesia dan Implementasi 

Program Pemeriksaan BRI.  

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis, memperoleh pengalaman dalam banyak hal khususnya dalam 

melakukan penelitian secara langsung dan mengetahui bagaimana posisi dan 
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penerapan fungsi audit internal dalam perusahaan berkaitan dengan bagian 

kredit.  

2. Bagi Perusahaan, penulis dapat memberikan masukan atau ide atas penelitian 

secara langsung yang telah dilakukan.  

3. Bagi Akademisi, hasil penelitian penulis dapat dijadikan bahan referensi atau 

penelitian yang selanjutnya ingin dilakukan oleh akademisi lain.  

 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab yang di dalamnya terdiri dari 

beberapa sub bab yang dirangkum sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan 

yang lengkap. Adapun sistematika dari pembahasan penelitian adalah sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah yang akan diteliti, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan yang akan dilakukan 

 

Bab II LANDASAN TEORITIS  

Dalam bab ini akan dijelaskan teori – teori mengenai fungsi, tugas, wewenang 

auditor internal, ruang lingkup, dan semua yang berkaitan dengan pembahasan 

masalah dalam penelitian ini dan rerangka pemikiran.  

 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN  
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Bab ini akan memaparkan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam 

penelitian, mulai dari metode pengumpulan data hingga metode analisis data 

tersebut.  

 

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dengan 

demikian dapat diketahui sebenarnya bagaimana fungsi dan kedudukan internal 

auditor terkait dengan bagian kredit, keefektifan SKAI PT. Bank Rakyat 

Indonesia, sehingga dapat terjawablah rumusan-rumusan masalah yang telah 

sebelumnya tercantum.  

 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan – kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, serta memberi saran yang dapat bermanfaat bagi para akademisi 

ataupun pihak lain yang berminat di bidang audit internal terutama berkaitan 

dengan fungsi, tugas, wewenang, dan ruang lingkupnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Audit  

Untuk dapat memahami dan lebih memperjelas pengertian auditing secara baik, 

berikut ini pendapat beberapa ahli akuntansi : .  

Definisi lain menurut Arens (2003:1) mengatakan auditing sebagai berikut 

Auditing adalah Proses pengumpulan dan pengawasan bahan bukti tentang informasi 

yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang 

kompeten dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian 

informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria yang telah di tetapkan. Auditing 

seharusnya dilakukan oleh seorang yang independent dan kompeten. 
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Pelaku kegiatan auditing disebut dengan istilah auditor. Mulyadi (2002) 

menyebutkan bahwa “ Orang atau Kelompok yang melaksanakan auditing dapat 

dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu auditor independen, auditor pemerintah, dan 

auditor intern”. Penjelasan mengenai ketiga kelompok auditor tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 Auditor Independen 

Auditor professional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama 

dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. 

Auditing tersebut untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi seperti: kreditur, 

investor, calon kreditur, calon investor, dan instasnsi pemerintah (terutama instansi 

pajak). Syarat untuk membuka praktik sebagai auditor independen adalah harus 

memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. sesuai dengan 

Keputusan Menteri Keuangan RI No 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang 

jasa akuntan publik yang telah disebutkan di muka. Auditor independen merupakan 

sebutan bagi akuntan publik yang melaksanakan audit terhadap kliennya 

 Auditor Pemerintah  

Auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang memiliki tugas 

pokok melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan 

oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang 

ditujukan kepada pemerintah. Pada umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah 

auditor yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

 Auditor Intern  
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Auditor yang bekerja di perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang 

tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 

manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap 

asset-aset organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, 

serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 

 

Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit adalah proses 

sistematis yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen dengan 

mengumpulkan dan mengevaluasi barang bukti dan bertujuan memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan.  

 

 

 

2.1.2   Audit internal 

Audit internal adalah kegiatan audit yang dilakukan oleh satuan kerja audit di 

dalam perusahaan yang disebut auditor internal. Dalam pelaksanaan usaha dan operasi 

perbankan, masalah resiko tidak dapat dihindari atau dihilangkan sama sekali, namun 

setidaknya fokus pada penekanan resiko untuk bisa mengidentifikasi dan menekan serta 

menguranginya adalah suatu sumbangan yang sangat penting dari aktivitas audit internal. 

Aktivitas audit internal lainnya adalah memeriksa dan menilai efektivitas dan kecukupan 

sistem pengendalian yang ada di dalam organisasi tersebut, jika tidak terdapat fungsi 

audit internal tersebut maka dewan direksi dan pimpinan unit tidak dapat memiliki 

informasi bebas mengenai kinerja organisasi. 
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a. Pengertian Audit Internal 

Menurut Institute of Internal Auditors mengenai pengertian audit internal 

”Internal auditing is an independent appraisal function established within an 

organization to examine and evaluate its activities as a service in the organization..”  

Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan tujuh kunci audit internal, yaitu:  

1. Independent  

Bahwa audit bersifat bebas dari pembatasan ruang lingkup dan efektivitas hasil 

audit yang berupa temuan dan pendapat.  

2. Appraisal  

Bahwa keyakinan penelitian audit atas kesimpulan yang dibuatnya. 

3.  Established  

Pengakuan perusahaan atas peranan audit internal.  

4.  Examine and evaluate  

Bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor menguji serta menilai terhadap 

fakta-fakta yang ditemukan dalam perusahaan.  

      5.  Its Activities  

Bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup seluruh aktivitas 

organisasi. 

      6.   Services  

Bahwa dalam intinya audit internal berusaha untuk membantu manajemen dalam 

melaksanakan fungsi pengendalian, oleh karena itu hasil pekerjaan audit internal 

pun harus diserahkan kepada manajemen.  

      7.   To the Organization  
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Ruang lingkup pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian 

organisasi, termasuk semua personil perusahaan, dewan komisaris dan pemegang 

saham.  

 

Sementara itu, pengertian audit internal menurut Mulyadi (1998;202) adalah 

sebagai berikut:  

Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas yang terdapat dalam organisasi, yang 

dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk 

memberikan informasi bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka 

dengan cara menyajikan analisis penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting 

terhadap kegiatan manajemen.  

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa audit internal adalah suatu fungsi atau 

kegiatan penilaian yang bebas dalam suatu organisasi dan sebagai pelayanan jasa 

terhadap organisasi tersebut.  

Mulyadi (1998;202) mendefinisikan Fungsi audit internal adalah “Menyediakan 

jasa analisis dan evaluasi juga memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi 

lain kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak lain yang memiliki wewenang 

dan tanggungjawab yang setara.” 

Fungsi audit internal yang terperinci dan relatif lengkap menunjukkan bahwa 

aktivitas audit internal harus diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas 

perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi.  

Divisi audit internal merupakan bagian integral dari organisasi dan berfungsi 

sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior dan atau 
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dewan. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab divisi audit internal harus dinyatakan 

dalam dokumen tertulis yang formal, misalnya dalam anggaran organisasi. Perencanaan 

kerja organisasi harus menerangkan tentang tujuan divisi audit internal, menegaskan 

lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa divisi audit internal tidak 

memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatanyang mereka periksa.  

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal.  

Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan agar 

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

penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan dapat membantu semua bagian 

dalam perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya dengan baik.  

Menurut Hiro Tugiman (1997;11) tujuan audit internal adalah sebagai berikut :  

Tujuan dasar audit internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat 

menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, untuk tujuan tersebut, pengawasan 

internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan 

informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa.  

 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatan-kegiatan 

berikut :  

1. Menelaah dan menilai kebaikan penerapan dari sistem pengendalian 

manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya serta 

mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu 

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

prosedur yang  telah ditetapkan oleh manajemen.  

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan 

dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan 

dan penyalahgunaan. 

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi 

dapat dipercaya.  

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

diberikan oleh manajemen.  

6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas.  

Audit internal meliputi evaluasi dan pemeriksaan atas efektivitas pengendalian 

serta kualitas pelaksanaan tugas setiap personil. Ruang lingkup audit internal yang 

dikemukakan oleh Hiro Tugiman (1997;99) adalah sebagai berikut : 

”Menilai keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas 

pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan”.  

c. Wewenang dan Tanggung jawab Audit internal.  

Tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja 

pengendalian internal dalam perusahaan. Pada waktu auditor berusaha memahami 

pengendalian internal, ia harus berusaha memahami fungsi audit internal untuk 

mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup 
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prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas 

audit internal tersebut.  

Tanggung jawab seorang audit internal menurut Komite SPAP Ikatan Akuntan 

Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2004;322.1) yaitu :  

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan 

evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen 

entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung 

jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan 

obyektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”.  

Wewenang bagi auditor internal antara lain:  

1. Menyusun program audit internal secara menyeluruh atau semua aktifitas 

dalam perusahaan.  

2. Menguji keandalan pengendalian manajemen.  

3. Tanpa batasan untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan, 

pelaporan serta harta milik perusahaan. 

 

 

 

d.  Fungsi Audit Internal  

Menurut Mulyadi dan Kananka (1998:202), fungsi audit internal adalah :  
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“Fungsi audit internal adalah menyediakan jasa analisis dan evaluasi serta memberikan 

keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen dan dewan komisaris 

serta pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya”.  

Secara terperinci fungsi audit internal menunjukkan bahwa aktivitas audit internal 

harus diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas organisasi, tidak terbatas 

pada masalah audit catatan-catatan akuntansi. Berkaitan dengan fungsinya, aktivitas-

aktivitas yang dilakukan auditor internal adalah :  

 Penilaian dan pemeriksaaan terhadap efektivitas struktur pengendalian internal 

dan mendorong penggunaan struktur pengendalian internal yang efektif dengan 

biaya minimum.  

 Menentukan lingkup batas mengenai pelaksanaan kebijakan manajemen puncak 

dipatuhi. 

 Menentukan seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan 

dilindungi jika terjadi kerugian  

 Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan dari bermacam-macam bagian 

dalam perusahaan  

 

 

 

 

e. Program Audit Internal.  
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Dalam program audit internal, untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan 

terarah maka pada saat audit dimulai, audit intenal terlebih dahulu menyusun suatu 

perencanaan atau program audit yang akan dilakukan. Program audit ini dapat 

dipergunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit 

secara keseluruhan. Mulyadi mengemukakan pentingnya program audit, Bahwa audit 

diperlukan untuk pengawasan dan pengarahan atas aktifitas audit yang dilakukan oleh 

audit internal dengan maksud untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas audit 

(Mulyadi,1998;82).  

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (1997;58) dalam program audit haruslah :  

a. Membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, penafsiran dan 

penyimpangan informasi yang diperoleh selama audit.  

b. Menetapkan tujuan audit.  

c. Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan audit.  

d. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses dan transakasi yang akan 

diteliti.  

e. Menetapkan sifat, luas pengujian yang diperlukan.  

f. Merupakan persiapan bagi awal pelakssanaan pekerjaan.  
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f. Tahap-tahap Audit Internal  

Tahap-tahap pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (1997;53) adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pemeriksaan  

Perencanaan audit internal harus didokumentasikan yang meliputi hal-hal 

berikutini:  

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaannya.  

b. Informasi dasar tentang kegiatan yang diaudit.  

c. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.  

d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.  

e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan untuk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam audit, serta untuk 

memperoleh berbagai alasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.  

f. Penulisan program audit.  

g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan 

disampaikan.  

h. Memperoleh persetujuan untuk rencana kerja audit.  

2.  Pengujian dan Pengevaluasian Informasi  
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 Audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasikan dan 

membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.  

 

3.  Pemberitahuan Hasil 

Auditor internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya setelah audit 

selesai dilaksanakan. Suatu laporan harus obyektif, jelas, singkat, konstruktif dan 

tepat waktu. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil 

pelaksanaan pemeriksaan, bila dipandang perlu dapat pula dicantumkan 

pernyataan tentang pendapat pemeriksa.  

4. Tindak Lanjut (Follow Up)  

Auditor internal harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (follow up) 

untuk memastikan bahwa temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan 

yang tepat. 

 

g. Laporan Hasil Audit Internal   

Laporan hasil audit internal dibuat setelah audit dilakukan. Laporan merupakan 

hal yang sangat penting karena dalam laporan ini auditor internal menuangkan seluruh 

hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor internal untuk 

menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan yang telah diauditnya.  

Hiro Tugiman (1997;68) menyatakan bahwa auditor internal harus melaporkan hasil audit 

yang dilakukannya dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:  
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1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani dikeluarkan setelah pengujian terhadap 

pemeriksaan selesai dilakukan, sedangkan laporan sementara dapat dibuat secara 

tertulis maupun lisan dan diserahkan secara formal atau informal. 

2. Sebelum laporan itu diterbitkan, auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan 

berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir.  

3. Laporan harus obyektif, ringkas, jelas, konstruktif dan tepat waktu.  

4. Laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan 

pemeriksaan, laporan harus berisikan pernyataan tentang pendapat auditor. 

5. Laporan dapat mencakup rekomendasi yang membangun dan menyatakan hasil 

serta tindakan koreksi yang memuaskan. 

6. Laporan harus mencakup pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai 

kesimpulan atau rekomendasi dan dapat pula dicantumkan dalam laporan audit.  

7. Laporan harus disetujui oleh kepala bagian auditor internal sebelum diterbitkan 

serta harus menyatakan kepada siapa laporan tersebut ditujukan. 

 

h. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Internal Oleh Manajemen  

Setelah laporan hasil audit internal diberikan kepada auditee, proses audit belum 

benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses audit adalah tindak lanjut atas 

laporan hasil audit internal oleh manajemen. Tiga bentuk umum tindak lanjut pihak 

manajemen menurut The Institute of Internal Auditors terdiri dari: 

1. Manajemen puncak melakukan konsultasi dengan auditee untuk memutuskan 

jika, kapan dan bagaimana rekomendasi auditor internal dilaksanakan.  
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2. Auditee melakukan keputusan tersebut.  

3. Auditor internal bersama auditee melakukan pengecekan kembali untuk 

melihat apakah tindakan perbaikan telah diambil dan hasil yang diinginkan 

tercapai, atau manajemen dan komite audit telah menerima tanggung jawab 

apabilia tidak melakukan tindakan perbaikan tersebut 

2.1.3   Kredit 

a.   Pengertian Kredit  

            Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 memberikan pengertian mengenai kredit 

sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 

a. Adanya dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu pihak penyedia uang 

(kreditur) dan pihak peminjam uang (debitur). Kedua pihak tersebut 

melaksanakan perjanjian pinjam meminjam, sehingga keduanya harus mematuhi 

semua syarat dan kewajiban masing-masing. 

b. Terdapat suatu penyerahan uang, tagihan atau juga dapat berupa barang yang 

menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan Bank sebagai kreditur 

akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa 

uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan 
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c. Terjadi suatu kesepakatan bersama tentang pelunasan utang, jangka waktu dan 

jaminan serta jumlah bunga, imbalan maupun pembagian hasil keuntungan yang 

akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

          Kredit yang diberikan bank perkreditan rakyat kepada debitur berdasarkan pada 

kepercayaan bank, bahwa pihak nasabah dapat mengembalikan kredit yang diterimanya 

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berikut syarat-syarat yang telah 

disetujui oleh kedua pihak. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, pihak Bank tidak dapat 

memberikan pinjaman. 

Menurut Kasmir (2002 : 59) kata kredit berasal dari bahasa yunani yaitu  

“credere” yang artinya adalah  “percaya” maksudnya adalah apabila seseorang 

memperoleh kredit, maka berarti ia memperoleh kepercayaan dan mempunyai kewajiban 

untuk membayar kembali pinjaman tersebut, dan si pemberi kredit percaya kepada si 

penerima kredit bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali sesuai dengan perjanjian. 

Dari pengertian kredit diatas dapat diketahui unsur–unsur yang terkandung dalam 

pemberian fasilitas, yaitu: 

o  Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan keyakinan si pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan akan benar-benar diterima kembali diwaktu tertentu di masa yang 

akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pemberi kredit setelah 

melakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang di penerima 

kredit. Penelitian dan Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kesungguhan 

dan kemampuannya dalam membayar kredit yang diberikan.  
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o  Kesepakatan 

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dituangkan 

dalam suatu perjanjian dan kewajibannya masing-masing. 

o Jangka waktu 

Kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa .pengembalian kredit yang telah disepakati. 

o Risiko 

  Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yang pertama yaitu resiko 

kerugian yang diakibatkan musibah yang dialami oleh nasabah seperti 

bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan. 

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun yang 

tidak disengaja. 

o Balas Jasa 

Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian 

suatu kredit. Balas jasa dapat berbentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta 

biaya administrasi kredit. 

 

a. Jenis-jenis kredit  

Kredit merupakan salah satu sarana yang dipergunakan masyarakat yang mengalami 

kesulitan mendapatkan dana dalam membangun atau melaksanakan usaha yang mereka 

jalani. Terdapat berbagai macam jenis kredit yang ada di masyarakat. Menurut Kasmir 

Analisis Penerapan..., Pawenang Tri Kaloko, Ak.-Ibs, 2012



(2003) di dalam bukunya yaitu “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” kredit terdiri 

dari berbagai jenis :  

 Segi tujuan  

- Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi.  

- Kredit produktif, kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha atau 

produksi atau investasi.  

- Kredit perdagangan, kredit yang diberikan pedagang untuk digunakan 

untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut.  

 Segi jangka waktu  

- Kredit jangka pendek, kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun 

dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.  

- Kredit jangka menengah, kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun 

dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.  

- Kredit jangka panjang, kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.  

 Segi jaminan  

- Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau 

orang tertentu.  
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- Kredit jaminan, kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu 

jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak 

berwujud atau jaminan orang.  

 

 

 

 Segi sektor usaha  

- Kredit pertanian, yaitu kredit yang membiayai sektor pertanian atau 

perkebunan. 

- Kredit peternakan, yaitu kredit yang doberikan di sektor peternakan.  

- Kredit industri, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik 

industri kecil, menengah dan besar.  

- Kredit pertambangan, yaitu kredit yang diberikan di sektor pertambangan.  

- Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana 

dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk mahasiswa.  

- Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan professional.  
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- Kredit perumahan, yaitu kredit yang untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan  

b.Prinsip – Prinsip Kredit  

Dalam memberikan kredit, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal-hal 

tersebut diperlukan untuk menganalisis apakah kredit yang diberikan mampu dilunasi 

atau tidak ( kredit macet ). Pada umumnya prinsip analisis kredit berdasarkan prinsip 5C 

dan 7P yang dikemukakan Kashmir (2003), yaitu:  

1. Character  

Karakter merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat dari orang yang akan 

diberikan kredit harus benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk dapat membaca 

karakter calon debitu dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat 

latar belakang pekerjaan atau yang bersifat pribadi seperti; cara hidup atau gaya 

hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat dan 

watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk 

membayarnya. 

2. Capacity  

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar 

kredit. Dari penilaian ini akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikkan 

kredit yang disalurkan. Capacity sering disebut juga dengan capability.  

3.   Capital  

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari 

laporan keuangan yang disajikan. Analisis capital juga menganalisis dari sumber 

mana saja modal yang ada sekarang ini.  
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4.   Collateral  

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun non – fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan serta harus diteliti terlebih dahulu keabsahan dan kesempurnaannya 

untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.  

5.   Condition of economy  

Dalam menilai kredit hendaknya menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang 

ada sekarang ini dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi 

atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki 

prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.  

 

Selain dilakukannya analisis dengan menggunakan 5C, penilaian kredit dapat juga 

dilakukan analisis 7P, yaitu :  

1. Personality  

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari – hari 

maupun kepribadiannya di masa lalu. Personality mencakup juga sikap, emosi 

tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2. Party  

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan 

tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah akan 

mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda. 
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3.   Purpose  

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis 

kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – 

macam sesuai kebutuhan.  

 4.  Prospect  

Yaitu untuk menilai usaha nasabah yang akan dating apakah prospeknya baik atau 

tidak. Hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang diberikan tidak 

mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah. 

5. Payment  

Merupakan ukuran bagaimana cara mengembalikan kredit yang telah diambil atau 

dari mana sumber dana pengembalian kredit tersebut.  

6.  Profitability  

Yaitu mengukur laba yang dihasilkan dari periode ke periode, apakah tetap sama 

atau akan meningkat, apalagi dengan adanya tambahan kredit yang akan 

diperolehnya.  

7.  Protection 

Tujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan 

perlindungan. Sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Jaminan yang 

diberikan debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

2.1.4   Penerapan Audit Internal menurut Standar Bank Indonesia 

Penerapan audit internal bank pada dasarnya berpedoman pada standar yang telah 

ditetapkan Bank Indonesia yaitu Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB). 

Standar tersebut merupakan ukuran minimal yang digunakan bank untuk melaksanakan 
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fungsi audit intern. Standar tersebut adalah kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi dan mengukur efektivitas kegiatan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 

a. Kebijakan Umum 

Fungsi Audit Intern Bank memiliki peranan sangat penting karena diharapkan 

dapat membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan 

operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Di samping itu, 

menyadari kedudukan strategis dari perbankan dalam perekonomian, Audit Intern 

bank diharapkan dapat menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat 

menunjang program pembangunan dari Pemerintah. Selanjutnya, agar penjabaran 

operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan 

Audit Intern bank dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan 

adanya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) sebagai 

ukuran minimal yang harus dipatuhi semua bank umum di Indonesia. Pelaksanaan 

SPFAIB untuk Bank-Bank persero juga perlu memperhatikan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 25 Januari 1983 tentang Tata Cara 

Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum 

(Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). 

b. Organisasi dan Manajemen 

Fungsi Audit Intern Bank merupakan alat untuk membantu memastikan bahwa 

bank tersebut dapat mengelola dana yang dihimpunnya dari masyarakat dan 

mampu mengamankan kegiatan bank sehingga dapat menunjang program 

pembangunan Pemerintah. Oleh karena itu manajemen bank harus bertanggung 

jawab untuk mengarahkan agar fungsi Audit Intern yang bersangkutan dapat 
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berjalan dengan efektif. Organisasi Satuan kerja Audit Intern (SKAI) harus 

sedemikian rupa sehingga fungsi Audit Intern dapat berjalan dengan efektif. 

Sehubungan dengan itu maka SKAI harus memiliki beberapa faktor yang akan 

diuraikan di bawah ini. 

1. Kedudukan dan Hubungan SKAI dengan Manajemen dan Dewan Komisaris 

SKAI harus mendapat dukungan dari manajemen dan Dewan Komisaris agar para 

auditor dapat memperoleh kerjasama dari auditee dan melakukan pekerjaan tanpa 

hambatan. 

o Pengangkatan dan pemberhentian 

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi bank dengan persetujuan 

Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. 

o Independensi 

Kepala SKAI bertanggung jawab pada Direktur Utama bank. Untuk mendukung 

independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau 

tindak lanjut maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan 

Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. 

Pemberitahuan informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama 

dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan (Compliance Director). 

o Pelaporan 

Hal-hal sehubungan dengan pelaporan antara lain : 

o Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan 

Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. 
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o Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan 

disampaikan ke Bank Indonesia setiap semester. Laporan tersebu 

ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 

o Menyiapkan segera laporan atas temuan audit yang diperkirakan dapat 

mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut harus segera 

disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Utama dan Dewan 

Komisaris. 

  2. Kewajiban Manajemen untuk Menanggapi Hasil Laporan SKAI 

Manajemen harus memmberikan tanggapan dan segera mengambil langkah 

yang diperlukan atas dasar hasil Audit Intern. 

3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

Tanggung jawab Dewan Komisaris sekurang-kurangnya : 

 Menyetujui Internal Audit Charter, menanggapi rencana Audit Intern dan 

masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentuka 

pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadinya 

kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

 Mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang diperlukan dalam hal 

Auditee tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI. 

 Memastikan : 

- Bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia 

serta instansi lain yang berkepentingan, telah dilakukan dengan benar 

dan tepat waktu. 
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- Bahwa bank mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun 

Intern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku.

 Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan usahanya sesuai dengan 

prinsip pengelolaan bank secara sehat. 

c. Wewenang dan Tanggung Jawab  

Auditor Intern harus diberikan wewenang, kedudukan dan tanggung jawab 

sedemikian rupa dalam organisasi sehingga dapat dan mampu melaksanakan 

tugasnya dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya 

sebagai Auditor Intern Bank. 

o Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter)  

Misis, wewenang dan tanggung jawab SKAI harus dirumuskan dalam suatu 

dokumen tertulis yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris yang selanjutnya 

disebut Piagam Audit Intern. Piagam Audit Intern sekurang-kurangnya harus 

mencantumkan : 

 
o Kedudukan SKAI.  

 Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan 

sumber daya dan dan serta asset bank .  

 Ruang lingkup kegiatan Audit Intern.  

 Penyertaan bahwa Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau 

tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan  
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o Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala SKAI  
 

 Status Kepala SKAI harus memungkinkannya untuk dapat menjaga 

independensi, memberikan perhatian yang cukup terhadap laporan hasil 

audit dan tindak lanjutnya. Kepala SKAI juga bertanggung jawab untuk 

merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan 

audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh 

keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari bank akan dapat dicapai 

secara optimal. Dalam hubungan ini Kepala SKAI harus 

mempertanggungjawabkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur 

Utama. 

d. Perencanaan  

Kegiatan SKAI harus didasarkan pada perencanaan. Kepala SKAI bertanggung 

jawab membuat rencana untuk melaksanakan tugas satuan kerja yang 

dipimpinnya. Rencana tersebut harus konsisten dengan Internal Audit Charter, 

tujuan bank, disetujui oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Dewan 

Komisaris. Proses perencanaan audit terdiri dari :  

o Penentuan Tujuan Audit  

Tujuan dari SKAI harus bisa diukur dan sesuai dengan rencana dan 

anggaran operasi bank  

o Penentuan Skedul Kerja Audit  

Skedul kerja audit harus mencakup kegiatan yang akan diaudit, tanggal 

mulai dan waktu yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan ruang 

lingkup audit dan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor 
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sebelumnya. Hal-hal ini yang harus diperhatikan dalam membuat 

skedul audit antara lain :  

 Temuan audit periode sebelumnya.  

 Evaluasi risiko yang meliputi antara lain risiko usaha, risiko kredit, 

risiko likuiditas, risiko perubahan nilai tukar dan risiko 

operasional. Tujuan dari dilakukannya evaluasi risiko adalah untuk 

mengidentifikasikan bagian yang material atau signifikan dari 

kegiatan yang diaudit. 

 

  

o Rencana Sumber Daya Manusia dan Anggaran  

Di dalam perencanaan sumber daya manusia dan anggaran perlu 

diperhatikan jumlah auditor yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, 

kualifikasi yang dibutuhkan, pelatihan yang diperlukan untuk upaya 

pengembangan di samping kegiatan-kegiatan administrative yang harus 

dilakukan.  

o Laporan Kegiatan Audit  

Laporan kegiatan audit harus disampaikan kepada Direktur Utama dan 

Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. 

Laporan tersebut antara lain harus dapat menggambarkan perbandingan 

antara hasil audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah 
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ditetapkan sebelumnya, realisasi biaya dan anggaran, penyebab 

terjadinya pennyimpangan serta tindakan yang telah dan perlu diambil 

untuk penyempurnaan. 

 
e. Pengendalian Mutu Audit  

SKAI harus memiliki suatu program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit 

yang dilakukannya. Evaluasi tersebut terdiri dari :  

o Supervisi  

Supervisi terhadap pekerjaan Auditor Intern harus dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap 

standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah 

disusun.  

 

 

o Review Intern  

Auditor Intern juga harus melakukan review secara berkesinambungan 

atas kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan. 


o Review Ekstern  

Untuk menilai mutu operasi SKAI, fungsi audit intern bank harus 

direview oleh lembaga ekstern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 

tahun. Review ini harus dilaksanakan oleh lembaga ekstern yang 

memiliki kompetensi dan independensi dan tidak mempunyai 

pertentangan kepentingan. Laporan atas review ekstern ini harus 
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memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap 

SPFAIB serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Hasil review 

tersebut harus disampaikan pula ke Bank Indonesia. 

 
f. Pelaksanaan Audit  

Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh besar organisasi, karakteristik, 

volume dan kompleksitas operasi masing-masing bank. Oleh karena itu, setiap 

pelaksanaan kegiatan audit perlu memperhatikan kondisi dari masing-masing 

bank. 

o Penetapan Penugasan  

Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada 

auditor sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimana ditetapkan 

dalam rencana audit tahunan bank. Penetapan penugasan disampaikan 

oleh Kepala SKAI kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat 

penugasan, yang antara lain menetappkan ketua dan angota tim audit, 

waktu yang diperlukan serta tujuan audit. 

o Pemberitahuan Audit  

Pelaksanaan Audit Intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan 

audit dari SKAI, yang dapat disampaikan kepada auditee sebelum atau 

pada saat audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut 

antara lain dikemukakan :  

o Penegasan kembali wewenang SKAI untuk melakukan audit 

sebagaimana telah ditetapkan pada Internal Audit Charter.  
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o Rencana pertemuan awal dengan kepada satuan kerja Auditee, yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan tujuan audit serta sekaligus 

mendapatkan penjelasan dari kepala satuan kerja Auditee mengenai 

kegiatan dan fungsi dari satuan kerja Auditee  

o Susunan ketua dan anggota tim  

o Informasi yang diperlukan  

Selanjutnya kepala satuan kerja Auditee harus meneruskan kepada pejabat 

bawahannya sebagai pemberitahuan akan dilakukan audit oleh SKAI dan instruksi untuk 

mempersiapkan data/informasi serta dokumen yang diperlukan. 

 

g. Pelaksanaan Penugasan Audit  

Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, 

menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi 

lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program 

audit untuk mendukung hasil audit.  

 

 

o Proses Audit  

Proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  

 Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan 

relevan.  
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 Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk 

mendapatkan temuan dan rekomendasi audit.  

 Menetapkan metode dan teknik sampling yang dapat dipakai 

dan dikembangkan sesuai dengan keadaan, diantaranya 

pengujian atas pengendalian dan pengujian substantive atas 

saldo-saldo seperti validasi atas rekening simpanan dan kredit.  

 Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta 

pengujian yang telah dilakukan. 

 Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit.  

 Membahas hasil audit dengan Auditee.  

o Bukti Audit  

Bukti audit adalah semua data dan informasi yang dapat dipakai oleh 

Auditor untuk mendukung temuan auditnya. Auditor intern harus 

memperoleh bukti yang cukup, kompeten dan relevan untuk 

mendukung penyusunan kesimpulan dan rekomendasinya. Dalam hal 

ini Auditor Intern harus menggunakan pertimbangan profesionalnya 

untuk menentukan jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan setelah 

mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya. Bukti tersebut 

dapat diperoleh melalukan pemeriksaan fisik atau dokumen, 

konfirmasi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, perhitungan dan 

pengujian analisis.  
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o Evaluasi Hasil Audit  

Evaluasi terhadap hasil audit menjadi tanggung jawab dari masing-

masing anggota tim audit. Dalam mengevaluasi hasil audit tersebut, tim 

harus menyusun kesimpulan pada tiap tingkat program audit, 

mengevaluasi hasil audit terhadap sasaran audit dan menyusun ikhtisar 

temuan dan rekomendasi hasil audit.  

o Kesimpulan dari pelaksanaan program audit  

Jika program dan prosedur audit telah selesai dilaksanakan, Auditor 

Intern harus menyusun kesimpulan terhadap hasil audit yang sesuai 

dengan sasaran atau tujuan dari program dan prosedur audit.  

o Evaluasi hasil audit terhadap sasaran audit  

Apabila Auditor Intern dalam melakukan pengujian menemukan 

penyimpangan, maka penyimpangan tersebut harus dievaluasi berdasarkan 

analisis sebab akibat.  

 

 

 

 

o Ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil audit  

Auditor Intern harus membuat ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil 

audit. Apabila ditemukan kelemahan atau penyimpangan, maka ikhtisar 

tersebut sekurang-kuranggnya harus mengungkapkan : 
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i) Fakta/kejadian yang sebenernya terjadi  

ii) Keadaan yang seharusnya terjadi  

iii) Penyebab terjadinya penyimpangan  

iv) Dampak dari terjadinya penyimpangan  

v) Langkah perbaikan yang telah dilakukan Auditee  

vi) Rekomendasi Auditor Intern  

o Supervisi  

Kepala SKAI harus dapat menjamin terselenggaranya supervisi atas 

pelaksanaan audit secara cermat dan tepat. Supervisi tersebut harus 

dilaksanakan secara berkesinambungan dimulai sejak awal hingga akhir 

pennugasan audit. Kegiatan supervisi meliputi :  

 Penyiapan instruksi yang jelas kepada Auditor Intern dan 

persetujuan program audit. 

 Pengawasan pelaksanaan program audit. 

 Penetapan kecukupan kertas kerja audit. 

 Penilaian mengenai akurasi, obyektivitas, kelengkapan dan 

ketepatan waktu dari laporan hasil audit. 

 Penilaian ayas pencapaian tujuan dan sasaran audit.  

Bukti pelaksanaan kegiaatn supervisi harus didokumentasikan dan 

diadministrasikan. Tingkat supervisi yang dilakukan harus disesuaiakan dengan 
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kualifikasi para Auditor Intern dan kompleksitas permasalahan. Dalam hal 

pelaksanaan audit dilakukan oleh pihak lain, tanggung jawab supervisi tetap 

berada pada Kepala SKAI.  

 

h. Pelaporan Hasil Audit  

Setelah selesai melakukan kegiatan audit, Auditor Interrn berkewajiban untuk 

menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut 

harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui 

proses penyusunan yang baik. 

Standar Pelaporan  

Laporan hasil audit sekurang-kurangnya harus memenuhi standar sebagai berikut:  

o Laporan harus tertulis  

Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup 

penugasan. Disamping itu laporan harus dapat berfungsi sebagai dokumen 

formal yang mencerminkan tanggung jawab Auditor Intern dan Auditee 

atas kegiatan yang dilakukan.  

 

 

 

o Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami  

Analisis Penerapan..., Pawenang Tri Kaloko, Ak.-Ibs, 2012



Laporan harus dibuat secara singkat yang memuat beberapa hal pokok 

atau yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan 

perbaikan oleh Auditee.  

o Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai  

Laporan yang memuat temuan audit yang harus didukung kertas kerja 

yang memadai agar dapat dipertanggung jawabkan.  

o Laporan harus obyektif  

Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau 

arah bagi Auditee untuk dapat melakukan perbaikan.  

 

o Laporan harus konstruktif  

Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau 

arah bagi Auditee untuk dapa melakukan perbaikan.  

o Laporan harus ditandatangani oleh Auditor Intern dan atau Kepala SKAI  

Tanda tangan Auditor dan atau Kepala SKAI dimaksudkan sebagai 

pencerminan tanggung jawab atas kebenaran isi laporan yang dibuat.  

o Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu  

Laporan harus dibuat dan diisampaikan tepat waktu atau dalam batas 

waktu yang masih relevan dengan materi laporan. 

o Laporan dituangkan secara sistematis  

Laporan harus dituangkan secara sistematis yang antara lain memuat 

obyek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi 

serta tanggapan Auditee.  
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o Materi Laporan  

Materi atau isi laporan harus cukup lengkap dan jelas. Agar dapat diperoleh 

suatu laporan yang informatif dan efektif. Materi laporan antara lain meliputi  

o Tujuan, luas dan pendekatan audit  

Hal ini dimaksudkan agar pembaca laporan sejak awal mengetahui tujuan, 

luas dan pendekatan audit sehingga dapat memahami dengan baik materi 

yang dikemukakan dalam laporan.  

o Temuan audit  

Temuan audit yang diungkapkan dalam laporan harus memuat secara jelas 

mengenai fakta, keadaan yang seharusnya serta dampak dan penyebab 

terjadinya penyimpangan. Temuan audit yang dianggap penting sekali 

harus dilaporkan segera oleh Ketua Tim Audit kepada Kepala SKAI tanpa 

menunggu selesainya audit.  

o Kesimpulan Auditor Intern atas hasil audit  

Auditor Intern harus memberikan kesimpulan atas temuannya baik berupa 

keberhasilan maupun penyimpangan sesuai dengan lingkup auditnya. 

o Pernyataan Auditor Intern bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan 

SPFAIB Auditor Intern dalam hal ini perlu menyatakan bahwa audit telah 

dilakukan sesuai dengan SPFAIB.  

o Rekomendasi Auditor Intern  

Apabila dalam audit ditemui adanya kelemahan atau penyimpangan, 

Auditor Intern harus memberikan rekomendasi perbaikan.  
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o Tanggapan Auditee  

Auditee harrus diberikan kesempatan untuk memberikan 

tanggapan/komentar atas temuan audit yang dapat berupa 

pembenaran/persetujuan, atau keberatan/penolakan dan alsannya. 

Selanjutnya Auditee perlu memberikan komitmen untuk melakukan 

perbaikan dengan baytas waktu tertentu. 

o Hasil pengecekan komitmen Audiitee  

Dalam laporan harus dikemukakan hasil pengecekan atas pelaksanaan 

komitmen Auditee atas audit sebelumnya yang belum dapat dilaksanakan  

 Informasi Khusus yang Tidak Dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit  

Dalam hal suatu informasi hasil audit bersifat sangat terbatas dan tidak dapat 

dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit, maka informasi tersebut dilaporkan 

secara khusus kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Direktur 

Kepatuhan sesuai dengan tingkat informasi khusus tersebut. Informasi 

tersebut harus termasuk dalam pokok-pokok hasil audit yang disampaikan ke 

Bank Indonesia setiap semester. 

 

 Proses Penyusunan Laporan  

Proses penyusunan laporan perlu dilaporkan dengan cermat agar dapat 

disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi Auditee. Proses tersebut 

antara lain mencakup :  

o Kompilasi dan analisis temuan audit  
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Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasidan 

dianalisis tingkat signifikasinya.  

o Konfirmasi dengan Auditee 

Temuan audit harus dikonfirmasikan dengan Auditee untuk diketahui dan 

dipahami.  

o Diskusi dengan Kepala SKAI  

Temuan audit yang sudah dikompilasi dan dianalisis harus dilaporkan 

serta didiskusikan dengan Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk. 

o Diskusi dengan Auditee  

Diskusi ini dimaksudkan agar Auditee memberikan komitmen dan 

bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang dijanjikan.  

o Review laporan  

Konsep laporan yang disusun oleh tima audit direview oleh Kepala SKAI atau 

pejabat yang ditunjuk agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah 

lengkap dan benar.  

 Penyampaian Laporan  

o Laporan SKAI kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur 

Kepatuhan (Compliance Director) dan Auditee Laporan Audit Intern harus 

disampaikan oleh Kepala SKAI kepada Direktur Utama, Dewan 

Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Auditee untuk dapat diketahui dan 

ditindak lanjuti.  

o Laporan Direktur Utama dan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia 

Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan lapooran 

pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern setiap semester kepada 
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Bank Indonesia. Selain itu apabila terdapat temuan audit intern yang 

diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, Direktur 

Utama dan Dewan Komisaris harus segera melaporkannya kepada Bank 

Indonesia. 

 
i. Tindak Lanjut Hasil Audit  

SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan 

pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut 

meliputi :  

 Pemantauan Atas Pelaksanaan Tindak Lanjut  

Pematauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat 

diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila 

Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau 

sampai batas waktu yang dijanjikan.  

 Analisis Kecukupan Tindak Lanjut  

Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis 

kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditee. 

Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila 

terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut 

tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.  

 Pelaporan Tindak Lanjut  

Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan Auditee, maka SKAI 

memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Kommisaris 

untuk tindakan lebih lanjut. 
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2.2  Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran ini merupakan gambaran terstruktur penelitian yang akan 

dilakukan penulis pada Resident Audit di PT BRI. Dari kerangka pemikiran ini diketahui 

tahapan-tahapan yang akan dilakukan penulis mulai dari awal hingga akhir. Tahapan-

tahapan tersebut dilakukan berdasarkan pemenuhan tujuan penulisan yaitu mengetahui 

bagaimana proses penerapan internal audit bagian Kredit Mikro di PT. BRI dan apakah 

proses tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia 
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Tahap yang dilakukan penulis adalah melakukan penelitian terhadap Program 

Pemeriksaan (PP) PT BRI yang kemudian disesuaikan dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank 

(SPFAIB), setelah itu penulis membandingkan implementasi pelaksanaan yang dilakukan 

Audit Setempat dengan PP yang telah ditetapkan PT BRI. Kesesuaian tersebut akan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan audit telah memenuhi tujuan pelaksanaan audit.. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Penulis melakukan penelitian pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT 

Bank Rakyat Indonesia bagian Resident Audit  Kanca (RA) yang berlokasi di daerah 

Bitung Tanggerang. Objek penelitiannya adalah Analisis Penerapan Audit Internal dalam  

Pemberian Kredit Mikro. Penelitian ini bersifat studi kasus, yakni menganalisa keadaan 

suatu bagian di dalam perusahaan tersebut apakah penerapan yang dilakukan telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

a. Jenis data  

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder, dengan rincian sebagai berikut:  

 Data Primer  
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Data yang didapat langsung dari responden yaitu bagian SKAI PT Bank 

Rakyat Indonesia cabang Meruya selama proses penelitian berlangsung.  

 Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari berbagai informasi yang didapatkan dari berbagai 

literatur yang ada di perpustakaan terutama yang ada kaitannya dengan 

pembahasan penelitian dan bias dijadikan referensi dalam penulisan penelitian 

ini. Data tersebut meliputi data yang diperoleh dari Standar Operasional 

Prosedur PT Bank Rakyat Indonesia 

b. Metode Pengambilan Sampel 

Karena populasi yang akan dijadikan responden penelitian merupakan satu 

kesatuan Grup penugasan, maka seluruh populasi merupakan sample yang diteliti 

dalam karya tulis ini. 

c. Teknik pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis terdiri dari beberapa cara, yaitu: 

 Penelitian Lapangan (Field Research)  

Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung objek 

penelitian. Peneliti mengambil dan mengumpulkan data secara langsung dari 

SKAI PT Bank Rakyat Indonesia cabang Meruya untuk memperoleh data 

yang berkaitan dengan topik bahasan yang diteliti.  

 Wawancara (Inquiry)  

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan tanya jawab terhadap 

divisi-divisi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pihak-pihak yang 

memberikan informasi merupakan pihak yang kompeten terhadap topik yang 
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dibahas dan dapat bertanggungjawab atas informasi yang diberikan. 

Pihaktersebut adalah staff dari bagian SKAI. Wawancara tersebut meliputi 

bagaimana proses pemberian credit usaha micro, tahap – tahap audit kredit 

mikro, temuan – temuan audit yang terjadi, dan bagaimana penyelesaian 

permasalahan di bidang kredit mikro.  

 Observasi  

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan pengamatan secara 

langsung atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan SKAI PT Bank Rayat 

Indonesia. Selain pengamatan atas kegiatan, penulis juga melihat dokumen-

dokumen yang diperlukan penulis terkait dengan topik yang dibahas. 

Dokumen – dokumen yang terkait antara lain : Audit Program, Pedoman 

Audit, Kertas Kerja Survey Audit, dan juga Jadwal Pemeriksaan Audit oleh 

Satuan Kerja Audit Internal. 

 Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis berusaha memperoleh dan 

mengumpulkan data sekunder yang sesuai dengan topik yang dibahas yaitu 

mengenai audit internal kaitannya hubungan dengan penerapan audit internal 

dalam proses acquisition credit. Data – data yang diperoleh dari tinjauan 

kepustakaan dapat penulis jadikan dasar pertimbangan atau informasi 

tambahan atas topik yang sedang dibahas.  

Data sekunder yang diperoleh penulis berasal dari buku – buku yang berkaitan 

dengan audit,, dan juga beberapa sumber dari internet, serta beberapa teori yang terkait 

dengan topik yang diteliti oleh penulis. Banyaknya informasi dan data yang diperoleh 
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penulis, memberikan keobjektivitasan penulis atas penelitian yang dilakukan penulis. 

Analisis yang akan dilakukan akan beragam dan dibandingkan antara fakta dan teori yang 

sudah ada.  

3.3 Metode Analisis Data  

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif, yaitu mengumpulkan 

data sesuai dengan kenyataan yang ada untuk kemudian dianalisa dan diintepretasikan 

data dan fakta yang diperoleh tersebut sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran 

dengan membandingkan data tersebut dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1  Gambaran Umum PT. BRI 

1. Sejarah PT. BRI  

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche 

Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang 

berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian 

dijadikan sebagai hari kelahiran. 

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah 

kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan 

bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya 

situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat 

terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville 
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pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada 

waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan 

(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche 

Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 

1965, BKTN diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia 

Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.  

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru 

itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan 

dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi 

Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).  

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok 

Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, 

yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank 

Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing 

menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-

tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.  

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 

dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.  

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada 

masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan 64ocus pemberian 
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fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada 

perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang 

meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai 

dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai 

saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang 

terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor 

Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New 

York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor 

Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan 

Desa. 

(http://bank.web.id/info-4-124.html) 

 

2. Perkembangan Audit Intern PT. BRI (perseroan) 

 Kegiatan audit internal PT. BRI (perseroan) pada tahun 1983 yaitu Urusan 

Pengawasan berkedudukan di Kantor Inspeksi (Kanimas) yang dipimpin oleh inspektur. 

Pedoman pemeriksaan berlaku pada saat itu adalah buku Pedoman Pemerikasaan Kantor 

Cabang yang masih sederhana sesuai dengan jenis bisnis dan proses transaksi. Pada tahun 

1984 pedoman pemeriksaan diganti  dengan Pedoman Pemeriksaan yang baru yaitu New 

Internal Audit (NIA). 

Pada tahun 1989, terjadi perubahan nama dan organisasi jajaran Audit Internal 

PT. BRI (persero) dari urusan  Pengawasan Menjadi Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

dibawah pimpinaan Kepala Satuan Pengawas Intern yang bertanggung jawab langsung 
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kepada Direktur Utama. Perubahan ini kemudian diikuti dengan perubahan Buku 

Pedoman New Internal Audit (NIA) menjadi Buku Pedoman Teknik Pemeriksaan yang 

dimaksud untuk menyeimbangkan dengan kemajuan bisnis dan perkembangan alur 

transaksi yang lebih beragam. 

Dengan diberlakukannya kententuan Bank Indonesia yang dikenal dengan Standar 

Pelaksaan Fungsi Internal Audit Bank (SPFAIB), yang disempurnakan dengan  terhadap 

Buku Pedoman Teknik Pemeriksaan menjadi Buku Pedoman Audit Intern (PAI) serta 

perubahan nama SPI menjadi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dipimpin oleh 

Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Selain itu, Kamins  yang dipimpin oleh Inspektur 

diubah menjadi Kator Satuan Kerja Audit Intern Wilayah (SKAIWIL)  dibawah 

pimpinan Kepala Satuan kerja Audit intern Wilayah. 

Selanjutnya dengan berubahan fungsi audit Intern dari pengawasan yang 

mengguanakan pola Compliance Audit dalam menjalankan perannya, maka mulai bulan 

April 2002 diberlakukan organisasi Audit Internal baru dengan nama Audit Intern di 

kantor Pusat yang dipimpin oleh Kepala Audit Intern dan kantor Inspeksi (Kanins) di 

daerah yang dipimpin oleh inspektur. Organisasi Audit Intern PT. BRI (persero) adalah 

organisasi yang mandiri dan independen dalam pelaksanaan tugas audit. Kepala Audit 

Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Audit Intern PT. BRI 

(persero) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris serta 

dilaporkan kepada Bank Indonesia. 

 

3. Kegiatan Usaha  
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Hanya ada satu jenis tabungan di BRI Unit, yaitu SIMPEDES. Simpedes yang 

merupakan kependekan dari Simpanan Pedesaan ini adalah simpanan masyarakat dalam 

bentuk tabungan yang di layani baik di BRI Unit/Cabang ataupaun Cabang Pembantu, 

yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi sertajumlah 

pengambilannya tidak di batasi sepanjang saldonya mencukupi. 

Deposito adalah simpanan, hampir sama dengan tabungan hanya yang 

membedakan adalah deposito tidak dapat ditarik setiap saat, karena deposito mempunyai 

jangka waktu penarikan. Jadi deposito hanya dapat ditarik jika sudah jatuh tempo. Untuk 

membuka deposito, hanya diperlukan foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dan 

mengisi aplikasi serta KCTT sama seperti pembukaan tabungan. Setoran awal untuk 

membuka deposito adalah RP 1.000.000, 

Kredit yang ada di BRI Unit bernama KUPEDES, yaitu kredit umum pedesaan. 

Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif, dan berbunga wajar yang 

bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible). 

Kupedes ini dapat diberikan untuk semua usaha kebutuhan pembiayaan usaha mikro 

(microfinancing) di masyarakat dengan prosedur yang relative mudah dan sederhana, 

baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. 

Kupedes ditujukan kepada pengusaha kecil, usaha rumah tangga dan golbertap 

yang memerlukan tambahan pembiayaan s/d 100 juta paling lama 5 tahun yang berada 

dalam seluruh sektor ekonomi. Pengusaha kecil dan rumah tangga tersebut pada 

umumnya memiliki usaha dengan karakteristik antara lain: banyak kegiatan, tidak 

terorganisasi, manajemen keluarga, tidak mempunyai catatan keuangan, tidak memiliki 

izin usaha serta tidak berbadan usaha. 
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Kupedes yang ada di tiap BRI Unit adalah: 

 Kupedes Usaha 

 Kupedes K3 

 Kupedes Golbertap 

 Kupedes Pertanian. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan susunan tingkatan bagian-bagian yang ada dalam 

perusahaan yang dibentuk dengan tujuan saling membantu mencapai tujuan perusahaan. 

Selain itu, struktur organisasi juga mempermudah setiap bagian untuk mengetahui dan 

mengerti mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia dapat 

diketahui bahwa susunan struktur organisasi RA adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia 

 

Analisis Penerapan..., Pawenang Tri Kaloko, Ak.-Ibs, 2012



a. Resident Audit (RA) 

 Visi 

 Menjadi Strategic Business Partner yang tangguh dan terpercaya untuk dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi BRI. 

 Menjadi benchmark of best practice bagi Audit Intern diIndonesia. 

 Misi 

 Melaksanakan risk - based auditing secara independen dan profesional agar 

dapat memberikan manfaat yang optimal kepada stakeholders BRI.  

 Meningkatkan kompetensi untuk menjadi Auditor Intern yang profesional 

 Memberikan hasil audit yang dapat memberikan nilai tambah bagi BRI 

dengan memanfaatkan secara optimal teknologi sistem informasi. 

 

 

 

 Struktur RA 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Resident Intern (RA) 
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4. Pembentukan RA 

Pembentukan Grup Audit Intern oleh PT Bank Rakyat Indonesia dimaksudkan untuk 

memenuhi: 

 Peraturan Bank Indonesia PBI No.I/6/PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur 

Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum 

(SPFAIB).  

 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. No. KEP 496/BL/2008 

tgl 28 November 2008 Peraturan IX.1.7 Tentang Pembentukan dan Pedoman 

Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 

5. Tujuan RA 

 Menjaga kehandalan dan integritas informasi.  

 Menjamin dipatuhinya kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan 

perjanjian kontrak.  

 Melindungi asset perusahaan  

 Menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien.  

 Membantu pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk operasional atau program 

yang bersangkutan. 

 

6.   Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas 

efektifitas dari proses manajemen risiko dan kecukupan dan efektifitas sistem 

pengendalian intern dan efektifitas tata kelola usaha yang menjadi tanggung jawab 

Manajemen Lini. 

Analisis Penerapan..., Pawenang Tri Kaloko, Ak.-Ibs, 2012



 

7. Tugas Pokok 

 Pelaksanakan audit di semua Manajemen Lini BRI, antara lain: KP, Kanwil, 

Kanca, KCP, Sendik, BRI Unit, UUS (spin off), KCLN / Rep. Off LN, PA yang 

51 % sahamnya dimiliki oleh BRI. 

 Melakukan penilaian, evaluasi dan konsultasi secara independen dan objektif atas 

praktek manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan proses tata kelola 

usaha. 

 Melakukan special audit  dan fraud audit baik yang ditugaskan oleh Komisaris, 

Direktur Utama atau atas permintaan manajemen Lini BRI lainnya, maupun yang 

merupakan inisiatif dari Audit Intern. 

 Menjadi liaison officer bagi pihak eksternal BRI dalam kaitannya dengan fungsi 

Audit Intern. 

 Ikut mewujudkan good corporate governance dan control culture di BRI.  

 

8. Wewenang RA 

 Memiliki kewenangan akses terhadap seluruh data catatan-catatan perusahaan, 

pegawai, asset, dan kekayaan atau kepemilikan BRI yang berkaitan dengan 

penugasan auditnya.  

 Menguji, memeriksa dan menilai kelengkapan, keakuratan, keabsahan, 

keberadaan, kepemilikan serta kewenangan akses terhadap seluruh transaksi dan 

dokumen BRI  
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 Memonitor, menindaklanjuti dan mengevaluasi langkah perbaikan atas temuan 

audit yang diambil oleh Auditee.  

 Memiliki akses langsung kepada Komite Audit, Komisaris, Direktur Utama dan 

anggota Direksi lainnya dalam kaitan dengan obyek audit (auditee).  

 Menyusun dan mengubah Kebijakan dan Prosedur Audit Intern serta ruang 

lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal / internal 

dan kebutuhan Audit Intern BRI.  

 Menetapkan competency profile dan key performance indicator Audit Intern 

dalam rekrutmen / seleksi, promosi, rotasi dan pendidikan profesional yang 

dilakukan terus menerus (continous improvement).  

 

9. Tangung Jawab RA 

 SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.  

 Membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris Utama dalam melakukan 

pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, 

pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. 

 Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan 

kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak 

langsung. 

 Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. 

 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang 

diperiksa pada semua tingkatan manajemen. 
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 Dalam melaksanakan tugasnya Audit Intern harus menyampaikan laporan kepada 

Direktur Utama dan Komisaris Utama. 

 Meyakinkan kualitas pelaksanaan tugas manajemen lini atas proses manajemen 

risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara 

cukup dan efektif. 

 Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bank BRI untuk 

meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis BRI dapat berjalan dengan lancar dan 

sesuai dengan harapan para stakeholders. 

 Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu 

sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku. 

 Menjaga hubungan baik dengan Auditee, Eksternal Auditor dan pihak ketiga 

dalam pelaksanaan kerja Audit Intern. 

 

10. Lingkup Penugasan 

Fungsi Grup Audit Intern meliputi evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan governance, melalui 

pendekatan yang sistemastis, teratur dan menyeluruh. Ruang lingkup pekerjaan dan 

kegiatan yang akan dan harus diaudit diarahkan oleh Direktur Utama dan Dewan 

Komisaris. 

 Menejemen risiko 

Audit Intern akan membantu organisasi dengan cara mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi risiko-risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan pengelolaan risiko korporat. 
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 Pengendalian Intern 

 Penilaian kecukupan Struktur Pengendalian Intern 

Menilai apakah sistem pengendalian intern yang ada sudah mampu untuk 

memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran bank dapat dicapai   secara 

ekonomis dan efisien. 

 Penilaian Efektifitas Struktur Pengendalian Intern 

      Menilai apakah sistem pengendalian intern yang ada sudah berfungsi dengan baik. 

  Tata Kelola Usaha 

 Pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel 

 Mengkomunikasikan seluruh risiko-risiko korporat serta pengendalian intern yang 

tepat dalam organisasi. 

 Pengembangan etika dan nilai-nilai dalam organisasi. 

 Mengkoordinasikan komunikasi yang efektif antara Direksi, Komisaris dan 

Auditor Eksternal. 

11. Independensi RA 

Auditor Intern dinyatakan independen jika Audit Intern melakukan  pekerjaan audit 

secara bebas dan objektif, sehingga dimungkinkan Auditor Intern untuk memberikan 

pandangan yang bebas dan tidak bias. Hal ini dapat dicapai melalui : 

 Status Organisasi 

 Memiliki status organisasi yang memadai, yang melindungi auditor 

intern dari rasa keberpihakan, ketakutan, loyalitas, serta ambisi 

yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, 

sehingga dapat memenuhi tanggungjawab penugasannya 
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 Auditor Internal perlu mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan 

Komisaris, agar dapat bekerjasama dengan Auditee dan melakukan 

kegiatan audit tanpa campur tangan pihak manapun 

 Key Performance Indicators (KPI) terhadap independensi Auditor Intern 

adalah sbb:  

 Dapat melakukan audit secara objektif dan tidak dibawah pengaruh 

manajemen BRI atau pihak manapun. 

 Dapat melakukan pengkajian yang mendalam selama pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan serta mampu menjaga objektifitas kegiatan 

audit. 

 Dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kemampuan 

penilaian yang profesional, serta sesuai dengan standar audit yang 

berlaku. 

 Tidak mempunyai kepentingan pribadi pada bagian yang diaudit 

atau dengan Auditee. 

 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghindari kompromi 

independensi Auditor Intern: 

 Auditor Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau 

tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional 

auditee. 

 Keterlibatan Auditor Intern dalam penyusunan kebijakan maupun 

pelaksanaan suatu kegiatan operasional terbatas sebagai 
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narasumber di bidang pengendalian intern, proses manajemen 

risiko dan praktek tatakelola usaha yang baik. 

 Auditor intern harus membuat pernyataan yang sebenarnya 

(disclosure) atas keterlibatannya dalam pekerjaan diluar audit. 

 Auditor Intern  dilarang menilai kegiatan operasional 

(Divisi/Cabang/Satuan Kerja /unit kerja  operasional lainnya) 

dimana Auditor Internal tersebut memiliki keterlibatan dalam 2 

(dua) tahun terakhir. 

12. Kode Etik RA 

 Tujuan Kode Etik Audit Intern adalah untuk meningkatkan budaya etik dalam 

Profesi Audit Intern. 

 Kode Etik diterapkan pada Auditor Intern baik secara individu maupun secara 

kelompok dalam melaksanakan kerja Audit Intern. 

Kode etik yang harus dimiliki: 

 Integrity Principle  

Membangun kepercayaan yang menjadi landasan dasar profesionalisme.  

 Objective Principle  

Mempraktekkan perilaku objektif dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan 

mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas / kegiatan atas Manajemen 

Lini yang sedang diperiksa.  

 Confidentiality Principle  
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Menghargai nilai dari informasi yang diterima dan kepemilikan informasi 

serta tidak membocorkan informasi yang diperoleh tanpa mendapat kuasa 

kecuali demi hukum atau profesi. 

 Competency  Principle  

Menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan audit. 

13. Tujuan Audit Intern Bank  

Tujuan audit bank adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko, sistem 

pengendalian intern, proses tata kelola dan menyimpulkan seberapa jauh 

pelaksanaannya dapat dihandalkan dalam :  

 Pengamanan dana masyarakat  

Menilai kehandalan sistem yang telah ditetapkan dalam mengamankan dana 

masyarakat yang dihimpun oleh bank, yang meliputi giro, tabungan, deposito 

dan dana pihak ketiga lainnya.  

 Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan  

Menilai sejauh mana tujuan dan sasaran kegiatan operasional tertentu telah 

dicapai secara konsisten sesuai dengan yang diharapkan, dan sedapat mungkin 

mampu menilai kewajaran perkembangan usaha bank baik potensi maupun 

kendala yang mempengaruhinya.  

 Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien  

Menilai sejauh mana sumber daya telah dimanfaatkan secara ekonomis dan 

efisien. Untuk itu antara lain diperlukan penilaian atas efisiensi, efektivitas 

dan keamanan kegiatan operasional dan menilai pemanfaatan sumber daya 
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serta fasilitas yang kurang dimanfaatkan atau pekerjaan yang kurang 

produktif.  

 Kebenaran dan keutuhan informasi  

Menilai kebenaran dan keutuhan informasi dari keuangan dan kegiatan 

operasional termasuk pencatatan kewajiban bank dan rekening administratif. 

Tujuan penilaian terhadap informasi tersebut akurat, handal, tepat waktu, 

lengkap dan berguna bagi kepentingan bank, masyarakat maupun Bank 

Indonesia.  

 Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan  

Menilai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap 

kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang mungkin mempunyai 

dampak yang signifikan terhadap operasi bank, termasuk penilaian tentang 

aspek-aspek kegiatan usaha bank yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan 

atau dapat menimbulkan permasalahan.  

 Pengamanan harta kekayaan  

Menilai cara yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan bank 

termasuk sumber daya dan dana serta memeriksa eksistensi dari harta 

kekayaan tersebut  

 

Selain itu, tujuan audit sehubungan dengan manajemen risiko adalah 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan proses manajemen risiko. Secara umum, pada akhirnya Resident Audit 

menilai dan memberikan saran perbaikan/rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan 
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proses governance di bank. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern harus 

tercermin dalam bentuk tujuan audit dan dinyatakan secara jelas dalam program audit, 

antara lain : 

 Memastikan bahwa tindak lanjut hasil audit periode sebelumnya telah 

dilakukan sebagaimana mestinya  

 Memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan lengkap, akurat, dan 

dapat diandalkan serta kegiatan yang diselenggarakan telah dilaksannakan 

sesuai dengan kebijakan, sistem, dan prosedur serta metode yang berlaku  

  Menilai bahwa sistem pengendalian intern telah memadai untuk mendorong 

pelaksanaan operasional yang efektif dan efisien  

 Menilai apakah sumber daya dan sarana yang tersedia telah dimanfaatkan 

secara efisien dan ekonomis  

  Menilai apakah pemimpin unit telah dapat mencapai sasaran yang ditetapkan 

secara efektif  

 Menilai apakah pimpinan unit telah melaksanakan kewajibannya secara 

efektif dan efisien dalam mengelola unitnya  

 

14. Metode Audit Intern Bank  

Metode audit yang digunakan adalah audit berbasis risiko. Metode ini mengarahkan 

suatu proses risk assessment sebelum suatu proses audit dilakukan. Proses risk 

assessment ini pada prinsipnya adalah proses untuk memahami besarnya risiko pada 

auditee, berdasarkan pada penilaian terhadap risiko-risiko yang melekat pada 

aktivitas fungsional (inherent risk) dan pengevaluasian terhadap sistem pengendalian 
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risiko namun tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan 

memahami besarnya risiko pada setiap Auditee, maka Resident Audit dapat 

memfokuskan pelaksanaan audit pada aktivitas yang berisiko tinggi sehingga secara 

keseluruhan sumber daya audit yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. 

15.  Proses kegiatan audit intern bank  

 dalam proses kegiatan audit, terdapat 6 tahap yang harus dilakukan :  

 Perencanaan audit  

Tahap ini dilakukan pada akhir tahun sebelumnya dan ditujukan untuk 

menentukan unit yang akan dilakukan audit pada periode/tahun berikutnya. 

Penetapan dilakukan berdasarkan risiko (risk based audit). Perencanaan meliputi 

aspek obyek audit/auditee yang akan diaudit serta alokasi sumber daya termasuk 

anggaran biaya. 

 Persiapan audit 

Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat dicapai 

dengan efisien dan efektif. Persiapan audit meliputi kegiatan perencanaan dan 

pengkajian risiko, serta penyusunan program audit. Langkah yang perlu 

diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, 

pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan. 

 Pelaksanaan audit 

Meliputi kegiatan mengumpulkan data, menganalisis, mengintepretasikan dan 

mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan. 

Sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung 

hasil audit 
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 Pelaporan audit 

Setelah selesai melakukan kegiatan audit, tim auditor wajib untuk menuangkan 

hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Pelaporan tersebut harus 

memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses 

penyusunan yang baik. 

 Pemantauan proaktif dan kontinyu 

Resident Audi harus memantau dan menganalisa serta melaporkan perkembangan 

pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee yang meliputi 

pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, pelaporan tindak lanjut dan 

perkembangan unit yang diperiksa. 

 Quality assurance 

untuk menjaga mutu kegiatan audit, Audit Intern harus menyusun program untuk 

mengevaluasi kegiatan audit yang dilakukan, yang terdiri dari supervisi, review 

intern dan review ekstern. 
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4.2 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian  

Pembahasan yang akan diuraikan penulis hanya terbatas pada beberapa aspek 

berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan terlebih dahulu pada bab-bab 

sebelumnya. Pembatasan masalah yang akan dibahas terbatas hanya pada penerapan 

proses audit internal pada bagian kredit di capem, maka akan dituliskan audit internal 

secara umum dan operasional berdasarkan pedoman yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia  namun pembahasan masih terbatas seputar kredit.  

1. Perencanaan Audit  

Tahap pertama dalam proses kegiatan audit adalah perencanaan. PT Bank Rakyat 

Indonesia memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan selama proses tersebut, dan 

lebih jauhnya juga memiliki standar yang harus dipenuhi agar perencanaan audit tersebut 

memadai selama pelaksanaan proses kegiatan audit. Hal-hal tersebut akan dijelaskan 

lebih lanjut pada uraian selanjutnya di bawah ini. 

Tujuan  

 Menetapkan ruang lingkup audit dalam satu tahun kedepan (Audit Universe).   

 Menetapkan proses–proses utama yang menjadi prioritas audit.  

 Menetapkan unit kerja yang akan diaudit.  

 Menetapkan jumlah kontrol yang akan diaudit.    

 Menetapkan jumlah kebutuhan auditor, anggaran biaya dan waktu serta jadwal 

untuk melaksanakan audit dalam satu tahun kedepan.  

Tahap Perencanaan Audit Tahunan Resident Audit 
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a. Indentifikasi dan dokumentasi proses bisnis BRI dalam Mega, Major dan Sub 

Major. 

b. Mapping Mega, Major dan Sub Major prose bisnis BRI ke process owner. 

c. Identifikasi tingkat kepentingan masing-masing proses bisnis dalam pencapaian 

objektif BRI. 

d. Risk Assessment untuk masing-masing risiko pada semua proses bisnis. 

e. Prioritasi masing-masing proses bisnis yang harus dikendalikan dalam rangka 

pencapain objektif. 

f. Melakukan Risk Assessment pada setiap unit kerja untuk memenentukan audit 

unit kerja (Assessment At Unit Level)  

g. Identifikasi kecukupan pengendalian intern pada masing-masing proses bisnis di 

setiap unit kerja. 

Kebijakan Perencanaan Audit Tahunan 

1. Audit Universe  

a. Audit Universe merupakan keseluruhan proses bisnis dan unit kerja BRI 

yang akan ditetapkan menjadi ruang lingkup kegiatan audit.  

b. Proses-proses bisnis BRI yang dapat ditetapkan sebagai audit universe 

dalam Perencanaan Audit Tahunan (PAT) diklasifikasikan kedalam 

Proses Mega, Major dan Sub Major. Proses Mega merupakan 

komponen proses bisnis paling utama dan major merupakan komponen 

yang utama sedangkan proses sub major merupakan bagian dari proses 

utama.  
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c. Komponen-komponen Proses Mega dan Major tersebut adalah sebagai 

berikut: 

A. Pengembangan bisnis baru (Mega Process)  

1.   Pengembangan bisnis (Major Process) 

2. Pemasaran (Major Process) 

3. Penjualan (Major Process) 

4. Evaluasi dan Monitoring (Major Process) 

B. Manajemen risiko (Mega Process)  

1. Proses Manajemen Risiko (Major Process) 

2. Integrasi Manajemen Risiko (Major Process) 

3. Sistem Informasi Manajemen Risiko (Major Process) 

C. Operasi (Mega Process)  

1. Proses Transaksi (Major Process) 

2. Manajemen Proses Kredit dan Investasi (Major Process) 

3. Manajemen Likuiditas (Major Process) 

4. Teknologi Informasi (Major Process) 

5. Pengelolaan Jaringan Kerja (Major Process) 

D. Layanan Nasabah (Mega Process)  

1. Interaksi Pelayanan Nasabah (Major Process) 

2. Proses Penyampaian (Major Process) 

3. Pengelolaan keluhan nasabah (Major Process) 
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E. Penunjang (Mega Process)  

1. Pengelolaan Logistik (Major Process) 

2. Manajemen SDM (Major Process) 

3. Akutansi (Major Process) 

4. Hukum dan Kepatuhan (Major Process) 

5. Komunikasi Internal dan Eksternal Perusahaan (Major Process)  

F. Eksekutif / Strategis (Mega Process)  

1. Perencanaan Strategis (Major Process) 

2. Kebijakan dan Prosedur (Major Process) 

 

1. Penetapan Perencanaan Audit Tahunan (PAT). 

a. PAT meliputi ruang lingkup audit, jadual pelaksanaan audit, jumlah 

anggaran dan  Auditor.  

b. PAT harus dapat diukur dan dimonitor realisasi pencapaian target waktu 

penyelesaiannya serta pelaksanaan kegiatan audit harus dilaporkan secara 

berkala.  

c. Ruang lingkup PAT ditetapkan berdasarkan hasil assessment terhadap 

hal-hal sebagai berikut : 

a) Importance dan risk assessment terhadap seluruh proses bisnis 

sebagai dasar penetapan prioritas audit  

b) Hasil evaluasi kontrol terhadap semua proses bisnis 

c) Hasil risk assessment terhadap unit kerja (assessment at unit level)  
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d. Prioritas audit ditetapkan secara Top Down Approach artinya Audit 

Intern KP menetapkan prioritas audit untuk masing-masing UKA – 

Fungsi Delivery berdasarkan penilaian tingkat kepentingan (important) 

dan penilaian risiko (risk assessment) untuk semua proses bisnis.  

e. Penetapan unit kerja yang akan menjadi ruang lingkup audit sesuai hasil 

assessment risk level untuk setiap unit kerja auditee yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

f. Penetapan jumlah kontrol yang akan diaudit sesuai hasil evaluasi kontrol 

untuk masing-masing proses bisnis yang sudah ditetapkan menjadi 

prioritas audit yang harus dilakukan oleh Unit Kerja Audit Fungsi 

Delivery. 

 

2. Proses Penentuan Ruang Lingkup Audit Tahunan 

a. Proses PAT dapat digambarkan dalam bagan alur pada Fase I 

berikut ini : 
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Gambar 4.3 Flow Chart Audit Internal  

b. Penetapan Klasifikasi Proses Bisnis BRI 

 

a) Proses penyusunan PAT diawali dari mengidentifikasi seluruh proses 

bisnis Bank dan diklasifikasikan ke dalam  Proses Mega, Major dan 

Sub Major serta didokumentasikan dalam form process 

documentation. Proses-proses tersebut kemudian dipetakan ke dalam 

struktur organisasi BRI untuk mengetahui unit kerja  yang merupakan 

proses owner dari masing-masing proses tersebut.   

b) Mega dan Major Processes harus dilakukan pengkinian jika terjadi 

perubahan proses bisnis BRI yang dapat disebabkan adanya perubahan 

organisasi, teknologi dan regulasi. 
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c) UKA - Fungsi Delivery dapat mengusulkan pengkinian Proses Mega 

dan Major kepada Kepala Audit Intern (KAI).  

d) Klasifikasi proses bisnis harus dikomunikasikan ke pemilik proses 

(process owner) tersebut. 

 

c. Penetapan Importance 

a) Importance ditetapkan berdasarkan hasil penentuan fokus audit yang 

diperoleh dari identifikasi informasi ekspektasi stakeholder yang 

tergambar dalam strategi perusahaan (a.l Corplan, RBB, RKA/RKF), 

hal ini diharapkan akan merefleksikan keselarasan PAT dengan tujuan 

perencanaan bisnis secara keseluruhan.  

b) Informasi – informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis 

importance adalah sebagai berikut : 

 Harapan dan permintaan Direksi, Komisaris (Komite Audit), dan 

Manajemen Lini. 

 Corporate plan, business plan dan perubahannya, sistem 

operasional, sistem teknologi informasi, pengendalian intern dan 

isu-isu yang berkembang menyangkut tentang Good Corporate 

Governance (GCG). 

 Perkembangan kondisi makro ekonomi, potensi bisnis, dan aspek 

ekstern BRI lainnya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 

perusahaan secara keseluruhan. 

 Profil risiko BRI  secara korporat. 
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 Hasil Risk and Control Self Assessment (RCSA), Manajemen 

Insiden dan Indikator Risiko Utama dari manajemen lini. 

 Perkembangan dan evaluasi implementasi proses manajemen risiko 

serta efektifitas pengendalian intern. 

3. Melakukan penilaian risiko atas proses bisnis 

a. Pada prinsipnya penetapan ruang lingkup audit harus mengacu 

kepada risiko - risiko perusahaan yang signifikan dan merupakan 

turunan dari Risk Universe BRI, oleh karena itu  Audit Intern dalam 

menetapkan PAT harus mengevaluasi Risk Universe yang akan 

menjadi dasar dalam penetapan Audit Universe.  

b. Audit Intern harus memperoleh informasi Risk and Control Self 

Assessment (RCSA) dari Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai 

sumber informasi hasil risk assessment  terhadap semua proses 

bisnis BRI.  

c. Audit Intern harus melakukan pengkinian risk issue dan 

pengendalian intern pada Risk Control Matrix (RCM), yang sumber 

informasinya berasal dari RCM Updated, Risk and Control Self 

Assessment (RCSA), Manajemen Insiden (MI) dan Indikator Risiko 

Utama (IRU) dari Unit Kerja Manajemen Risiko. Pemimpin UKA - 

Fungsi Delivery dapat memberikan masukan berkenaan dengan 

pengkinian risk issue dan control untuk setiap proses bisnis.  

d. Audit Intern melakukan risk assessment terhadap semua risk issue 

untuk setiap proses sub major pada RCM dengan melakukan 
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penilaian atas impact dan likelihood atas masing-masing risk issue 

tersebut.  Kriteria yang dipergunakan dalam mengukur impact dan 

likelihood harus mengacu kepada kriteria yang sudah ditetapkan oleh 

Unit Kerja Manajemen Risiko. 

e. Dari hasil risk assessment tersebut Audit Intern Bidang PSKA akan 

menentukan peringkat assessment untuk setiap proses sub major. 

4. Menentukan Prioritas Audit  

a. Audit Intern Bidang PSKA akan menentukan prioritas audit pada 

proses major secara korporat berdasarkan penetapan peringkat 

importance dan risk assessment pada masing-masing proses major. 

b. Prioritas audit yang telah ditentukan mencerminkan proses-proses 

major yang harus menjadi ruang lingkup untuk diaudit. Dengan 

ditentukannya prioritas atas satu atau beberapa proses major maka 

seluruh sumber daya Audit Intern BRI diharapkan akan lebih banyak 

teralokasikan pada proses-proses tersebut. 

5. Evaluasi Pengendalian Intern (Internal Control) 

a. UKA - Fungsi Delivery akan melakukan evaluasi pengendalian 

intern dengan menggunakan kerangka kerja Internal Control – 

COSO untuk semua proses bisnis, sedangkan Enterprise Risk 

Management – COSO untuk audit proses manajemen risiko. 

Evaluasi pengendalian intern digunakan untuk menetapkan 

pengendalian intern yang akan menjadi ruang lingkup audit. Sumber 

informasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi pengendalian 
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intern yaitu RCM Updated, Rencana Kerja Fungsional (RKF) dan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta hasil audit Auditor Eksternal.  

b. Berdasarkan hasil evaluasi kontrol, UKA - Fungsi Delivery dapat 

melakukan perhitungan jumlah auditor & anggaran yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan audit tahunan.  

c. Penentuan ruang lingkup (scope) audit pada PAT masih dapat 

berubah pada saat dibuat perencanaan audit individual berdasarkan 

kondisi dan eksposur risiko terkini sebelum dilaksanakannya audit. 

6. Assessment Risk Level 

a. Setiap unit kerja auditee sebelum dimasukkan menjadi ruang lingkup 

audit akan ditentukan oleh hasil penilaian terhadap risk level-nya 

yang dihitung dengan menggunakan assessment risk level automated 

tool. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan suatu 

unit kerja masuk dalam ruang lingkup audit adalah sebagai berikut: 

 Tingkat risiko (risk level) masing-masing unit kerja. 

 Peraturan regulator yang mengharuskan suatu aktivitas untuk 

diaudit. 

 Proses major  yang belum diaudit selama 2 tahun terakhir 

 Permintaan pihak internal dengan persetujuan KAI.  

b. Audit Intern tidak boleh melakukan kompromi untuk menghindari 

kegiatan audit pada area-area aktivitas yang memiliki risiko 

signifikan dengan alasan keterbatasan jumlah Auditor dan/atau 
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infrastruktur penunjang lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat 

keterbatasan atau kendala dalam melakukan audit atas risiko yang 

signifikan tersebut harus dikomunikasikan kepada Direktur Utama 

dan dituangkan dalam PAT. 

c. Seluruh unit kerja baik yang masuk dalam ruang lingkup PAT 

maupun tidak, harus dilakukan monitoring secara berkala oleh 

auditor binaan yang ditunjuk bersama Ketua Tim Audit (KTA). KTA 

harus melaporkan hasil monitoring secara berkala kepada Pemimpin 

Unit Kerja Delivery.  .  

d. Bila terjadi extraordinary conditions Kepala UKA - Fungsi Delivery 

harus segera melakukan analisis risiko terhadap extraordinary 

conditions tersebut dan melaporkan kepada KAI sebagai dasar 

permintaan persetujuan Direktur Utama untuk tidak dilaksanakan 

audit terhadap unit-unit kerja yang berada pada kondisi tersebut, 

selanjutnya putusan tersebut dilaporkan pula kepada Komite Audit 

BRI. Meskipun unit kerja tersebut tidak diaudit, Audit Intern tetap 

melakukan monitoring dan memberikan saran-saran yang diperlukan 

dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian dan manajemen 

risiko. 

 

7. Penetapan Frekuensi dan Jadwal Audit 
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Frekuensi pelaksanaan audit terhadap 1 (satu) BRI Unit ditetapkan 

minimal sekali dalam sebulan. Namun jika formasi RA Unit belum terpenuhi, 

sehingga 1 (satu) orang RA Unit mengawasi lebih dari 4 (empat) BRI Unit, maka  

penetapan frekuensi pelaksanaan audit  harus ditetapkan dengan 

mempertimbangkan hasil unit assessment dari masing-masing BRI Unit dan 

frekuensi audit ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut : 

Risk Level (Tingkat Risiko) BRI Unit Frekuensi audit 

Tinggi Minimal 1 kali dalam sebulan 

Sedang Minimal 1 kali dalam 2 bulan 

Rendah Minimal 1 kali dalam 2 bulan 

 Tabel 4.1 Frekuensi Audit 

                  JADWAL AUDIT :   

 Jadual pelaksanaan audit ditetapkan berdasarkan hasil unit assessment 

BRI Unit dan jadual pelaksanaan audit harus  memprioritaskan BRI Unit 

dengan risk level lebih tinggi terlebih dahulu dan selanjutnya BRI Unit 

dengan risk level yang lebih rendah.  

 Jadual audit dapat berubah jika terdapat eskalasi risiko di BRI Unit yang 

bersangkutan. 

 Perubahan jadual audit harus diketahui oleh RA Kanca.  
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Lamanya waktu audit 

ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja dan tidak terputus, dengan   pembagian 

kegiatan sbb:  

Kegiatan  Jumlah hari  

Pemeriksaan dokumen     2  hari  kerja  

On The Spot  2,5  hari  kerja  

Konfirmasi (exit meeting)  0,5  hari  kerja  

Tabel 4.2 Lama Waktu Audit 

8. Penyusunan Anggaran RA 

Penetapan anggaran untuk seluruh aktivitas Resident Auditor selama satu tahun 

kedepan, harus mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai biaya 

perjalanan dinas dan biaya eksploitasi yang berlaku di BRI.  

Tugas dan Tanggung Jawab  

a. Kepala Audit Intern (KAI)  

a) Mendelegasikan tugas kepada Wakil KAI Bidang Pengembangan 

Standard dan Kualitas Audit (PSKA) untuk mengkoordinir, 

mempersiapkan dan mengevaluasi bahan-bahan dalam rangka 

penyusunan PAT. 
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b) Penentuan prioritas audit adalah kewenangan KAI, artinya jika 

ada proses bisnis yang dinilai memiliki prioritas rendah, maka 

manjadi kesepakatan untuk tidak dilakukan audit pada proses 

bisnis tersebut pada semua unit kerja. 

c) KAI berwenang untuk menentukan level prioritas tertentu suatu 

proses utama dapat dijadikan ruang lingkup dalam Perencanaan 

Audit Tahunan (PAT).  

d) KAI berwenang menetapkan treshhold value  dari skor agregat 

risk level suatu unit kerja untuk menentukan ruang lingkup unit 

kerja yang akan diaudit secara korporat. 

e) Bersama-sama dengan seluruh Inspektur, Wakil KAI Bidang 

Audit Kantor Pusat, Wakil KAI Bidang Audit Teknologi Sistem 

Informasi melakukan pembahasan atas PAT sebelum diajukan 

untuk mendapat putusan dari Direktur Utama. 

f) Mengusulkan PAT ke Direktur Utama untuk mendapatkan 

persetujuan. 

g) Melaporkan PAT yang sudah disetujui oleh Direktur Utama 

kepada Komite Audit. 

h) Melakukan break down PAT yang sudah disetujui Direktur 

Utama ke masing-masing Unit Kerja Audit Fungsi Delivery.   

i) Kepala Audit Intern setiap tahun harus melakukan penilaian 

terhadap keseluruhan proses bisnis bank yang tercakup dalam 

Analisis Penerapan..., Pawenang Tri Kaloko, Ak.-Ibs, 2012



audit universe bank dan membuat pernyataan dan ikhtisar tentang 

kecukupan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh 

manajemen dalam rangka memitigasi risiko, termasuk komentar 

tentang tingkat signifikansi risiko yang tidak termitigasi, serta 

sikap manajemen terhadap risiko tersebut, yang disampaikan 

kepada Direktur Utama dan Komite Audit, sekurang-kurangnya 

sekali dalam satu tahun. Penilaian audit universe juga bertujuan 

untuk pembuatan strategi dan arah terbaru organisasi, dengan 

mempertimbangkan pula proses manajemen risiko perusahaan. 

b. Wakil KAI Bidang Pengembangan dan Kualitas Audit (PSKA) 

a) Audit Intern Bidang PSKA bertanggung jawab untuk melakukan 

Identifikasi, pemetaan, dokumentasi, pengkinian proses bisnis dan  

penatakerjaan seluruh Mega dan Major Processes. 

b) Memfasilitasi penyelenggaraan forum diskusi dengan Direktur 

Utama BRI sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun 

bersama-sama Komite Audit, Kepala Audit Intern, dan Kepala 

UKA - Fungsi Deliveryuntuk  membahas dan mengevaluasi 

kinerja Audit Intern dan rencana kerja audit tahun berikutnya, 

serta berbagai masalah yang harus menjadi perhatian dalam 

rangka meningkatkan peran Audit Intern dibidang manajemen 

risiko, pengendalian intern dan GCG untuk mendukung 

pencapaian tujuan BRI. 
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c) Mendapatkan pemahaman terhadap ekspektasi stakeholders di 

tingkat korporat. 

d) Melakukan penentuan importance proses binis, penilaian risiko, 

menentukan prioritas dan ruang lingkup audit (baik proses 

maupun sub major prosesnya), menetapkan batasan unit kerja 

yang akan diaudit secara korporat, serta mengkompilir hasil risk 

assessment masing-masing UKA - Fungsi Delivery yang 

selanjutnya digabung dengan data dan informasi ditingkat 

korporat. 

e) Mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang ada dibawah tanggung 

jawabnya untuk menyiapkan data-data yang diperlukan dalam 

penyusunan PAT. 

f) Melakukan analisis perkembangan perusahaan di tingkat 

korporat.  

g) Menyusun Memorandum Analisis PAT. 

h) Fasilitator pembahasan PAT sebelum dimintakan persetujuan 

Direktur Utama. 

c. Pemimpin Unit Kerja Audit Fungsi Delivery 

a) Melakukan pemahaman terhadap ekspektasi stakeholders untuk 

tingkat bisnis unit, seperti Kepala Divisi, Pemimpin Wilayah 

atau Pemimpin Cabang. 
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b) Melakukan analisis perkembangan perusahaan di tingkat 

wilayah kerja masing-masing. 

c) Bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan atas 

data-data untuk penyusunan PAT di wilayah kerja masing-

masing. 

d) Memastikan tersedianya  profile pengendalian intern wilayah 

(RCM Update) sebagai acuan melakukan evaluasi kontrol dalam 

penyusunan PAT.  

e) Melakukan penilaian atas kecukupan dan efektifitas 

pengendalian intern (internal control assessment) berdasarkan 

RCM Updated untuk setiap proses bisnis yang telah ditetapkan 

sebagai prioritas audit oleh KAI. 

f) Melakukan assessment risk level untuk setiap unit kerja dan 

mengusulkannya  ke Audit Intern Bidang PSKA. 

g) Melakukan perhitungan dan mengusulkan jumlah auditor dan 

angaran  yang dibutuhkan untuk perencanaan audit setahun 

kedepan kepada  KAI. 

h) Mengusulkan PAT kepada KAI meliputi unit kerja, jumlah 

kontrol, anggaran dan kebutuhan  Auditor.  

i) Khusus untuk unit kerja yang memiliki aktivitas yang wajib 

diaudit setiap tahun (mandatory), namun berdasarkan hasil unit 

assessment tidak masuk dalam target audit, maka unit kerja 
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tersebut harus masuk dalam usulan PAT. Pengendalian intern 

yang akan ditetapkan menjadi ruang lingkup audit individual 

hanya sebatas aktivitas yang menjadi mandatory untuk diaudit. 

j) Mengkomunikasikan PAT yang telah mendapatkan persetujuan 

ke Unit Kerja Bisnis (cq. Kanca, Kanwil dan Divisi / Desk). 

k) Bila terjadi extraordinary conditions harus segera melakukan 

analisis risiko terhadap extraordinary conditions tersebut dan 

melaporkan kepada KAI sebagai dasar permintaan persetujuan 

Direktur Utama untuk tidak dilaksanakan audit terhadap unit-

unit kerja yang berada pada kondisi tersebut, selanjutnya 

putusan tersebut dilaporkan pula kepada Komite Audit BRI. 

Meskipun unit kerja tersebut tidak diaudit, Audit Intern tetap 

melakukan monitoring dan memberikan saran-saran yang 

diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian dan 

manajemen risiko. 

 

2. Perencanaan Audit 

Setelah tahap pelaksanaan dilakukan maka selanjutnya adalah persiapan, dimana 

Ketua Tim membuat Memorandum Perencanaan Audit Internal (MAPA) yang memiliki 

format: 

Terlampir 
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Memorandum Perencanaan Audit Internal (MAPA)  tersebut kemudian dibawa ke 

divisi masing-masing wilayah untuk kemudian dikoreksi dan diberi pengarahan. Setelah 

dilakukan pengoreksian dan pengarahn oleh kepala divisi, Laporan Persiapan diteruskan 

ke Kepala Audit Intern untuk diketahui kemudian dibuatkan surat tugas audit. 

3. Pelaksanaan Audit 

Pelaksanaan on-site audit yang harus dipenuhi oleh  Audit Intern sebagai berikut  

 

 Mengidentifikasi informasi  

Resident Audit Intern harus mengidentifikasi informasi yang memadai, 

handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran audit.  

 Analisis dan Evaluasi  

Resident Audit harus mendokumentasikan infoormasi yang relevan untuk 

mendukung kesimpulan dan hasil audit. 

 Dokumentasi Informasi  

Resident Audit Intern harus mendokumentasikan informasi yang relevan 

untuk mendukung kesimpulan dan hasil audit.  

 Supervisi Audit  

Setiap pelaksanaan audit harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan 

auditor.  

 Secara garis besar terdapat 8 (delapan) tahapan pelaksanaan on-site audit 

yaitu : 

a.  Pelaksanaan Issue Risk   
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RCSA adalah alat unit kerja Pengelola Risiko untuk memprediksi risiko yang 

mungkin terjadi dengan mempertimbangkan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. 

Berdasarkan hasil pengukuran risiko nyang telah dilaksanakan, Tim Audit perlu untuk 

melakukan proses klarifikasi kepada capem mengenai fokus audit yang ditetapkan untuk 

mengidentifikasi hal-hal yang belum diungkap dan terdeteksi pada tahap persiapan audit. 

1. Prosedur RCSA : 

• Identifikasi Risiko & Kontrol  

• Penilaian RCSA / 

• Pengukuran Risiko & Kontrol  

• Pengendalian Risiko  

• Pemantauan RCSA  

Identifikasi Risiko & Kontrol  

 Dilakukan di setiap unit kerja dalam rangka menyusun Risk Register 

 Informasi yang dapat digunakan sebagai sumber data identifikasi Risiko 

Operasional dan Risiko Lainnya antara lain:  

1. Data Kerugian Operasional dan Lainnya  

2. Data Hasil Audit Internal maupun Eksternal  

3. Buku Prosedur Operasional  

4. Kebijakan Internal BRI (SE, SK, Nodin, Nofacs, dll) 
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5. Daftar Uraian Jabatan  

 Contoh Hasil Identifikasi Risiko Dilakukan apabila ada perubahan profil risiko 

operasional dan risiko lainnya antara lain: 

  Implementasi Produk dan atau Aktivitas Baru. 

  Segmen pasar yang baru.  

  Akuisisi, merger  atau divestasi dari suatu bisnis tertentu.  

  Implementasi dari peningkatan kontrol / pengendalian  

  Perubahan peraturan-peraturan internal dan eksternal.  

Penilaian RCSA  

Tahapan Penilaian RCSA terbagi menjadi: 

1. Distribusi Kuesioner Penilaian RCSA ke Seluruh Unit Kerja Pengelola Risiko – 

dilakukan oleh Divisi MR 

2. Penilaian RCSA dan Penentuan RTL – dilakukan oleh masing-masing Risk Owner 

(Penanggung Jawab Risiko) 

3. Persetujuan Penilaian RCSA dan Penentuan RTL – dilakukan oleh Pemimpin Unit 

Kerja Pengelola Risiko  

4. Verifikasi Hasil Penilaian RCSA dan Penentuan RTL – dilakukan oleh Divisi MR 

/ GMRK. 

Penilaian RCSA  
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1. Persetujuan Penilaian RCSA  

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat persetujuan Penilaian RCSA adalah: 

 Kelengkapan penilaian Risiko dan Kontrol 

 Kelengkapan data Rencana Tindak Lanjut  

 Rating Penilaian Inherent Risk, Residual Risk dan Kontrol dibandingkan 

antara lain dengan: 

- Hasil penilaian periode sebelumnya  

- Status realisasi rencana tindak lanjut periode sebelumnya  

- Temuan audit internal dan eksternal  

- Hasil pemantauan Indikator-indikator Risiko Utama (IRU)  

- Hasil pencatatan data kerugian melalui Manajemen Insiden (MI)  

- Prediksi Pemimpin Unit Kerja Pengelola Risiko, misalnya: terjadi 

kerugian di Unit Kerja lain yang sejenis  

Penilaian RCSA  

2. Verifikasi Penilaian RCSA 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat verifikasi adalah: 

1. Kelengkapan penilaian Risiko dan Kontrol  

2. Kelengkapan data Rencana Tindak Lanjut  

3. Rating Penilaian Inherent Risk, Residual Risk dan Kontrol dibandingkan 

antara lain dengan: 

• Hasil penilaian periode sebelumnya  

• Status realisasi rencana tindak lanjut periode sebelumnya  
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• Temuan audit internal dan eksternal  

• Hasil pemantauan Indikator-indikator Risiko Utama (IRU)  

• Hasil pencatatan data kerugian melalui Manajemen Insiden (MI)  

• Prediksi GMRK/Bagian MRO DMR, misalnya: terjadi kerugian 

di Unit Kerja lain yang sejenis  

Pengendalian Risiko (Penentuan Rencana Tindak lanjut RCSA)  

Hasil Prediksi Risiko yang harus dikendalikan dengan cara menyusun Rencana 

Tindak Lanjut adalah Hasil Prediksi Risiko yang memiliki Rating RRS Merah/Kuning 

dan Rating Efektivitas Kontrol Merah/Kuning  

Rencana tindak lanjut tersebut dibuat oleh Unit Kerja Pengelola Risiko selaku 

penanggung jawab risiko dan dikomunikasikan kepada atasan langsung dari Unit Kerja 

Pengelola Risiko tersebut  

Tahapan Pengendalian Risiko  

1. Persetujuan Penentuan RTL   

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan persetujuan Rencana 

Tindak Lanjut adalah: 

1. Kesesuaian Rencana Tindak Lanjut dengan Risiko yang akan dimitigasi  

2. Kesesuaian penunjukan Penanggung Jawab Tindak lanjut dengan 

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan. 

Tahapan Pengendalian Risiko  

2. Verifikasi Penentuan RTL  
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Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan verifikasi adalah: 

1. Kesesuaian Rencana Tindak Lanjut dengan Risiko yang akan dimitigasi  

2. Kesesuaian penunjukan Penanggung Jawab Tindak lanjut dengan 

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan. 

Pemantauan RCSA  

 GMRK/Bagian MRO DMR bertanggung jawab melakukan Pemantauan 

atas Penilaian RCSA dan Pengendalian Risiko yang telah direncanakan oleh Unit Kerja 

Pengelola Risiko tersebut.  

Hal-hal yang harus dipantau adalah sbb: 

• Progress Penilaian RCSA oleh Unit Kerja Pengelola Risiko 

• Progress Pelaksanaan RTL RCSA 

2. Pelaporan RCSA  

Dengan implementasi aplikasi MRO, pelaporan RCSA dilakukan secara otomatis.  

Analisis Profil Prediksi Risiko diatur sebagai berikut: 

 GMRK bertanggung jawab membuat analisis atas hasil konsolidasi eksternal 

penilaian RCSA dari Kanca dan Kanwil dan melaporkannya kepada Pinwil dengan 

tindasan kepada DMR.  

 Bagian MRO DMR berkewajiban membuat analisis atas hasil konsolidasi RCSA 

untuk Risiko Operasional serta gabungan Risiko Operasional dan Risiko lainnya 

pada level korporat yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi dan Unit Kerja 

terkait.  
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 Masing-masing Konsolidator Risiko lainnya berkewajiban membuat analisis atas 

hasil konsolidasi RCSA pada level korporat untuk Risiko Stratejik, Hukum, 

Reputasi, Kepatuhan yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi dan Unit Kerja 

terkait.  

Hasil analisis atas Konsolidasi Penilaian RCSA tersebut harus dikirim selambat-

lambatnya akhir bulan  setelah periode penilaian RCSA berakhir. 

3. Dokumentasi RCSA  

Dokumentasi berupa hard-copy diadministrasikan di unit kerja masing-masing 

oleh Unit  Kerja Pengelola Risiko.  

   Dokumentasi tersebut sekurang-kurangnya berupa :  

1. Hasil Penilaian RCSA yang telah ditandatangani oleh Fungsi MR dan 

Pemimpin Unit Kerja Penilai Risiko.  

2. Dokumen yang berisi alasan atau pertimbangan penetapan skor. 

khususnya yang dinilai buruk / lemah sehingga risikonya tinggi (merah).  

3. Dokumen Pelaksanaan RTL RCSA.  

 Penyimpanan Dokumen RCSA mengacu kepada ketentuan mengenai 

Pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan kepentingan Internal BRI.  

   Periode retensi Dokumen RCSA adalah selama 3 tahun. 

b. Pelaksanaan program Audit 

Dalam pelaksanaan program audit untuk bagian kredit, Tim Audit dituntut untuk 

dapat mengembangkan kemampuannya selama proses pelaksanaan audit dilakukan, hal 
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ini disebabkan karena Program Pemeriksaan (PP) yang dipakai PT Bank Rakyat 

Indonesia masih adaptasi dengan system baru sehingga membutuhkan waktu  dalam  

program audit yang tersedia dan siap dipergunakan. Pelaksanaan audit yang dilakukan PT 

Bank Rakyat Indonesia yang saat ini dilaksanakan adalah program audit secara umum 

dan operasional. Secara umum, yang harus Tim Audit. lakukan adalah mereview kembali 

proses kredit mulai dari pemberian kredit hingga pemantauan penagihan setiap 

debiturnya.  

Mengacu pada pembatasan permasalahan penulis mengenai Kredit Mikro, maka 

yang harus dilakukan Tim Audit dalam pelaksanaan proses pengajuan kredit adalah  
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Prakarsa dan Permohonan Kredit 

Preose pemberian kredit diawali dengan memperhatikan  Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria 

Risiko yang Diterima (KRD) , serta penetapan Rencana Penetapan Tahunan (RPT) dan 

strategi pencapaian, kemudian dilanjutakan dengan pendaftaran permohonan kredit. 

Secara garis besar  proses prakarsa dan permohonan kredit terdiri atas tahap saat 

pendaftaran dan setelah pendaftaran. 
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a. Hal-hal yang di perhatikan saat pendaftaran: 

i. Pendaftaran di BRI Unit. 

ii. Petugas BRI Unit yang melayani  Pendaftaran adalah Customer 

Service. 

b. Kegiatan yang harus dilakukakan Customer Service pada saat pendaftaran 

i. Memeriksa kelengkapan berkas calon debitur 

ii. Melayani pendaftaran kredit dan menjelaskan segala hal yang 

menyangkut tentang ketentuan kredit kepada calon peminjam, 

sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang 

disebabkan oleh ketidak tahuan-tahuan debitur perihal kredit yang 

dinikmati 

iii. Meminta calon debitur untuk mengajukan perkiraan besarnya 

permohonan 

iv. Meminta calon debitur  utuk mengisi dan membubuhkan tanda 

tangan pada  formulir pendaftaran 

v. Mengisi formulir tanda terima bukti pemilikan agunan untuk calon 

debitur dan tindassannya sebagai arsip BRI unit. 

vi. Menyiapaka berkas dalam  satu map. 

vii. Mencatat pendaftaran permohonan kredit tersebut pada register. 

viii. Mencatat dokumen-dokumen kredit yang telah diterima dari 

debitur pada register pengawasan dokumen-dokumen penting 

kredit.  

c. Setelah Pendaftaran 
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Setelah pendaftaran permohonankredit selesai dilakukan oleh CS, berkas 

permohonan tersebut  diserahkan kepada Kaunit untuk dilakukan proses  

selanjutnya. 

i. Urutan kegiatan yang dilakukan Kaunit 

 Pada hari yang sama sesuai dengan tanggal pendaftaran Surat 

Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), Kaunit menerima berkas 

pengajuan kredit dari CS dan memeriksa kelengkapan berkas SKPP, 

terutama yang mencakup persyaratan-persyaratan yang diperlukan 

berikut kebenaran pengisian formulir dan registernya. 

 Pada hri yang sama berkas SKPP tersebut diperiksa Kaunit, apakah 

calon debitur tersebut sesuai dengan PS, KRD dan RPT. Bila tidak 

sesuai Kaunit harus menolak permohonan kredit tersebut. 

 Menyerahkan kembali berkas SKPP dan register tersebut. 

ii. Urutan yang dilakuakn oleh Customer Service 

 Setelah berkas kembali diterima dari Kaunit, maka CS segera 

menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan ke tempat debitur 

sesuai jenis agunannya 

 Mencatat register penyerahan berkas SKPP pad Mantri 

 Menyimpan sertifikat, bilyet giro deposito atau bukti agunan lain. 

iii. Urutan kegiatan yang dilakukan Mantri 

 Menandatangani  tanda  terima SKPP, dari Customer Service 

 Mantri  wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan 

tempat usaha debitur, baik untuk memastikan domisili sesuai 
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dengan data identitas debitur/calon debitur , usaha debitur 

berjalan dengan baik. 

Analisis dan Evaluasi Kredit. 

Analisa Kredit  

Setelah mantri menerima berkas SKPP dari Customer Service, maka disposisi 

Kaunit, Mantri melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan SKPP debitur/calon 

debitur tersebut untuk mendapakan data-data yang diperlukan untuk menganalisa aspek-

aspek sesuai dengan 5C. 

Pemerikasaan terhadap aspek usaha calon debitur 

Setelah meneriama berkas  SKPP dari CS, Mantri kemudian melakukan 

pemeriksaan di tempat debitur. Urutan kegiatan yang dilakukan Mantri adalah sebagai 

berikut: 

i. Mengadakan pemeriksaan ditempat usaha (on the spot), untuk 

mengetahui, menilai  dan meyakini hal-hal yang harus dinilai sesuai 

dengan yang telah diuraikan sebelumnya. 

ii. Membuat laporan hasil pemerikasaan di lapangan tersebut, meliputi: 

 Aspek Keuangan 

 Besarnya permohonan kredit 

 Kemampuan membayar kembali 

Berdasarka data yang diperoleh Mantri pada saat on the spot dan data terkait 

lainnya untuk keperluan analisa kredit, Mantri menghitung Credit Risk Scoring 

debitur/calon debitur untuk besar plafond kredit yang harus dihitung score risikonya. 
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Penghitungan Credit Risk Scoring dilakuakn dengan menggunakan system aplikasi. 

Apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka permohonan ditolak. 

Penetapan Tipe dan Struktur Kredit 

Setelah pengisian berkas-berkas yang terkait dengan pemeriksaan di tempat, usah 

dan agunan calon debitur diselesaikan, selanjutnya Mantri segera menentukan pengisian 

lembar usulan yang meyangkut tipe dan struktur kredit meliputi hal-hal sebagi berikut: 

i. Besar kredit yang diusulakan 

ii. Jangka waktu dan pola angsuran. 

Proses Kredit oleh Kaunit 

 Setelah Mantri selesai mengerjakan SKPP tersebut, kemudian diserahkan kepada 

Customer Service. Customer Service bertanggung jawab untuk memverifikasi 

kelengkapan dokumen dengan cara mencocokan seluruh hasil data yang telah dilakukan 

oleh Mantri dalam aplikasi dengan berkas kredit dan memeriksa keabsahan berkas kredit 

termasuk seluruh dokumen yang memiliki kekuatan legal. Apabila data oleh Mantri tidak 

sesuai dengan berkas kredit yang ada,CS mengembalikan berkas tersebut untuk lengkapi 

/sesuaikan. Apabila data oleh matri telah sesuai, CS akan mencatat sesuai  register. 

Selanjutnya menyampaikan berkas SKPP tersebut untuk diproses lebih lanjut: 

i. Kaunit, untuk mendapatkan putusan apabila usulan kredit dari hasil analisa 

Mantri masih berada pada Kaunit 

ii. Kaunit sebagia Pemrakrasa, untuk mendapatkan rekomendasi apabila usulan 

Kredit dari hasil analisis Mantri merupakan putusan Pinca 
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Selanjutnay CS akan menyampaikan berkas SKPP tersebut utuk mendapatkan 

rekomendasi apabila usulan kredit dari hasil analisa Mantri dan Kaunit tersebut putusan 

Pinca. 

 Rekomendasi Pemberian kredit 

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat pemrakarsa (Mantri, Kaunit). Dalam pemrakarsa 

kredit lebih dari satu orang maka dalam SKPP sebagai Pemrakarsa I, Pemrakarsa II. Atas 

hasil analisa yang dibuat oleh pemrakarsa kredit maka: 

1. Rekomendasi merupakan kesimpulan dari analisa dan evaluasi atas proposal 

kredit yang disajikan oleh pemrakarsa kredit serta diwujudkan dalam bentuk 

usulan dan dituangkan dalam formulir dan harus didasarkan pada analisa serta 

evaluasi 

2. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat pemrakarsa harus memastikan 

bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar. 

3. Apabila dipandang perlu, Kaunit sebagai pejabat pemrakarsa dapat meminta 

kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari Mantri sebagai Pemrakarsa 

awal kredit. Kaunit juga memungkinkan untuk melakukan kunjungan on the 

spot apabila keterangan-keterangan dari mantri meragukan dalam 

kelengkapan data. 

4. Hasil analisis merupakan rekomendasi kredit. Dengan demikian, mantra 

sebagai pejabat pemrakarsa cukup membubuhkan tanda tangan pada kolom 

pemrakarsa. 

Pemberian putusan kredit 
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Setelah pejabat pemrakarsa memberikan rekomendasi pada berkas SKPP tersebut, 

selanjutnya berkas tersebut diserahkan pada: 

I. Customer Service apabila pejabat pemrakarsa adalah mantri untuk 

dicatat pada register dan selajutnya akan disampaikan akan 

mendapatkan putusan. 

II. Menyampaikan kepada Pinca untuk mendapatkan putusan 

Perjanjian dan Pencairan Kredit 

Dalam pencairan kredit langkah-langkah yang harus diperhatikan: 

1. Persiapan Pencairan 

Setelah SKPP diputus, Customes Service melaukan vrifikauntuksi putusan 

memastikan seluruh persyaratan dan catatan pemutusan perlu ditindak lanjuti sebelum 

realisasi kredit. Selanjutnya CS melakukan pencatatan dan segera melaksakan 

pencairan: 

a. Memberitahukan kepada debitur bahwa permohonan kredit telah 

mendapatkan persetujuan dan kepatian tanggal pencairan 

b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang 

c. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Agunan 

d. Mempesiapkan dan menyelesaikan surat-surat pengikat agunan 

e. Mempersiapkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi 

f. Mengisi kuitansi pencairan kredit 

2. Penandatanganan Berkas Perjanjian 

Berkas atau kelengkapan pencairan terdiri dari Surat Pengakuan Hutang (SPH), surat 

pengikat agunan dan kuitansi pembayaran. 
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Sebelum penanda tanganan berkas pencairan kredit, CS harus memastikan dokumen 

yang berhubungan dengan pencairan kredit telah ditanda tangani debitur sebagai bukti 

persetujuan debitur 

3. Fiat Bayar 

Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kaunit sebagai berikut: 

 Menerima kuitansi dan berkas dari kredit dari Customer Service 

 Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas kredit, nomor 

rekening telah aktif, besarnya agunan telah sama dengan SPH dan tanggal 

tagihan telah sesuai dengan realisas,  surat pengikat dan kuitansi telah 

cocock. 

 Setelah yakinakan kebenarannya, Kaunit membubuhkan tanda tangannya 

sebagi bukti persetujuan bayar 

 Kemudian memdistribusikannya kuitansi pembayaran dan tanda bukti diri 

kepada teller 

 Berkas lainnya kepada Customer Service 

4. Pembayaran Pencairan Kredit 

Pencairan kredit kepada debitur dilakukan oleh Teller melalui overbookingke 

rekening tabungan debitur yang bersangkutan berdasarkan kuitansi yang diterima dari 

Kaunit dengan meneliti terlebih dahulu keabsahannya 

5. Penyelesaian Administrasi Pancairan 

Urutan kegiatan yang dilakukan Customer Service: 
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 Melengkapi pengisian kolom-kolom Register bagian kedua, yang pada 

saat pelayanan pendaftaran belum lengkap terisi, dan mengisi register 

yang belum terisi sampai pencairan. 

 Mengisi data debitur yang baru dicairkan tersebut pada Daftar Peserta 

Asuransi Jiwa bagi debitur, sepanjang debitur berhak untuk diikutsertakan. 

 Mengirim Surat Pengikat Penjamin Agunan apabila didalam keputusan 

kredit mencantup syarat tersebut. 

 

Sebagai upaya lajutan Audit Intern dalam pengawasan audit, dilakukan 

terhadap semua aspek perkreditan untuk memastikan bahwa pemberian kredit 

telah memenuhi prinsip pemberian kredit yang sehat dan menguntungkan 

serta sesuai dengan KUP dan PPK-BM dan ketentuan perkreditan lainnya. 

Pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan dilakukan secara berkala oleh 

jajaran Audit Intern yang pelaksanaannya mengacu pada standar Pelaksanaan 

Fungsi Audit Intern Bank (SPFBI) yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran Audit Intern atau Resident 

Auditor, diberitahukan kepada unit kerja yang diperiksa dan tindasannya 

disampaikan kepada atasan langsung. 

Mengingat Audit Intern termasuk dalam anggota Komite Kebijakan 

Perkreditan, maka Audit Intern merupakan bagian yang intergral dalam 

pembuatan unsure pengawasan yang memadai dari sertiap produk kredit dan 

prosedur pelayanan. 
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Audit Intern secara berkala maupun insidentil melaporkan hasip 

pemerikasaannya kepada Direktur Utama dan Badan Audit. 

Keputusan  

Hasil dari verifikasi data dan berkas-berkas yang berkaitan dilihat kembali 

apakah sesuai dengan keputusan capem untuk memberikan kredit kepada 

debitur. Jika data dan berkas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka 

seharusnya capem tidak memberikan debitur tersebut pembiayaan seperti yang 

diinginkan. Namun bisa saja Pimpinan capem mengevaluasi hasil data 

sehingga kemungkinan masih dapat diberikan kredit dengan penyesuaian 

nominal. 

c. Kertas Kerja Pelaksanaan Audit (KKPA)  

Tim Audit harus mendokumentasikan Kertas Kerja Audit dengan lengkap dan 

jelas karena Kertas Kerja Audit tersebut merupakan pendukung utama dari Laporan Hasil 

Audit dan saran membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. 

Fungsi lain Kertas Kerja Pelaksanaan Audit (KKPA)  adalah untuk memperoleh 

gambaran apakah Tim Audit telah mencapai tujuan audit yang direncanakan untuk capem 

tersebut, membantu pihak lain yang berkepentingan dalam memeriksa hasil audit dan 

menilai kemampuan/kualitas Resident Audit dalam melaksanakan tugasnya. 

Secara umum, hal-hal yang harus diperhatikan dalam Kertas Kerja Pelaksanaan 

Audit (KKPA)  adalah sebagai berikut :  

 Auditor mencatat seluruh aktivitas audit sesuai dengan prosedur yang dijalankan, 

menyusun kesimpulan dan membubuhkan paraf pada setiap program audit.  
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 Ketua Tim melakukan review terhadap kertas kerja audit auditor untuk 

memastikan bahwa seluruh prosedur audit telah dilaksanakan dan memastikan 

data/bukti yang ada akan mendukung Rincian Hasil Audit telah memadai. Setelah 

mereview seluruh prosedur dan kesimpulan audit, Ketua Tim membubuhkan paraf 

pada setiap program audit. Tujuan dilakukan review ini adalah untuk memastikan:  

o Apakah Kertas Kerja Pelaksanaan Audit (KKPA)  telah disusun secara 

rapi, sistematis, lengkap dan memadai untuk mendukung temuan hasil 

audit dan laporan hasil audit.  

o Sampai seberapa jauh auditor telah melaksanakan program audit yang 

telah ditetapkan baginya  

o Apakah auditor telah menetapkan teknik audit dan pengujian yang tepat  

o Apakah pencatatan telah lengkap dan jelas, bukti-bukti telah lengkap dan 

auditor telah membubuhkan paraf pada program kerja audit dan Kertas 

Kerja Pelaksanaan Audit (KKPA)  capem  

o Apakah temuan hasil audit di capem cukup materiil dan dapat dijadikan 

bahan diskusi  

 Permasalahan atau temuan audit yang dijumpai dituangkan dalam kertas kerja 

konfirmasi temuan sebagai bahan penyusunan Kertas Kerja Hasl Pemeriksaan 
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Setelah audit selesai, Kertas Kerja Audit yang telah digunakan dengan perangkat 

audit lainnya untuk disimpan sebagai dokumentasi audit. 

Kertas Kerja Pelaksanaan Audit (KKPA) terlampir 

d. Kertas Kerja Pengembangan Temuan (KKPT) 

Setiap temuan atau permasalahan yang ditemui Tim Audit terkait dengan Auditee 

harus didokumentasikan di dalam Kertas Kerja Pengembangan Temuan (KKPT).  

Maksimal 2 hari sebelum fieldwork berakhir, seluruh KKPT dibuat berdasarkan 

prioritas/tingkat risiko, untuk kemudian dikonfirmasi ke capem untuk bahan diskusi/exit 

meeting.  

Hal-hal yang harus diperhatikan auditor :  

 Persyaratan temuan :  

o Temuan harus berdasarkan fakta yang cukup berarti/materiil  

o Meyakinkan, logis, dan layak serta didukung oleh bukti yang cukup, 

kompeten dan relevan 

o Dikembangkan secara obyektif  

o Dapat mendukung kesimpulan yang diambil  

o Dapat diambil langkah untuk perbaikan sehingga temuan mampu 

menghasilkan nilai tambah 

o Temuan yang secara mendasar bersifat pengulangan/sering terrjadi harus 

memperoleh perhatian lebih besar, analisa lebih mendalam, sehingga 

saran perbaikan yang diberikan dapat meminimalisasi pengulangan 

kesalahan tersebut. 
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 Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan temuan :  

o Kondisi pada saat berlangsungnya kejadian atau transaksi yang diaudit, 

bukannya keadaan saat mengaudit.  

o Mempertimbangkan sifat, kompleksitas, nilai uang, jumlah 

kegiatan/transaksi yang diaudit.  

o Menganalisa temuan yang potensial dengan kritis dan obyektif guna 

mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada seperti ketidakcocokan 

atau ketidakjelasan peraturan yang berlaku.  

o Teliti, sehingga dapat menyajikan kesimpulan dan rekomendasi secara 

jelas, tepat dan layak kepada manajemen  

o Memperhatikan risiko yang mungkin terjadi dan pengendaliannya  

   Proses pengembangan temuan mencakup :  

o Mengidentifikasikan secara jelas akar permasalahan yang menjadi 

penyebab temuan audit, yang secara umum berupa:  

i. Kelalaian  

Perbuatan yang dilakukan tidak dengan itikad/niat untuk 

melakukan pelanggaran. Dapat terjadi karena kurang pemahaman 

tentang peraturan, kurang teliti, kelemahan supervisory control. 

ii. Kesengajaan  

Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan itikad untuk 

melakukan penyimpangan, dengan maksud mendapatkan 

keuntungan pribadi. 
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o Menetapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan atau kelemahan dapat 

berupa :  

i.    Menentukan pengaruh atas penyimpangan, yang dibagi menjadi 

penyimpangan yang telah atau secara potensial menimbulkan 

risiko/kerugian material/immaterial atau penyimpangan prinsipil 

dan penyimpangan yang tidak menimbulkan risiko/kerugian 

material/immaterial atau penyimpangan administratif.  

ii.  Menentukan apakah penyimpangan atau kelemahan merupakan 

kasus yang terjadi setempat atau merupakan kendaraan yang 

tersebar luas.  

iii.    Mengusahakan untuk memperoleh penjelasan-penjelasan dari 

pemimpin obyek yang diaudit.  

iv.    Menentukan apakah penyimpangan atau kelemahan adalah 

merupakan risiko yang dapat dikendalikan atau diukur.  

v.     Menentukan tindakan perbaikan/koreksi yang akan 

direkomendasikan  

 

vi.   Temuan audit harus didukung oleh bukti yang cukup, kompeten 

dan relevan    sebagai landasan yang layak untuk menyusun 

kesimpulan dan rekomendasi  
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Bentuk Kertas Kerja Pengembangan Temuan (KKPT) dapat dilihat di lampiran 

e. Evaluasi hasil Pemeriksaan-audit  

Evaluasi terhadap hasil temuan audit tiap anggota tim menjadi tanggung jawab 

masing-masing anggota tim audit. Dalam melakukan evaluasi hasil audit, tim audit harus 

menyusun kesimpulan pada setiap tingkat program audit, melakukan evaluasi hasil audit 

terhadap sasaran audit, mendokumentasikan setiap temuan didalam Kertas Kerja 

Pengembangan Temuan (KKPT)  dan menyusun Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan ( 

KKHP ) 

 

 Kesimpulan dari pelaksanaan program audit  

Jika program dan prosedur audit telah selesai dilaksanakan, auditor 

intern harus menyusun kesimpulan terhadap hasil audit yang sesuai 

dengan sasaran dan tujuan dari program audit tersebut, termasuk 

permasalahan-permasalahan yang signifikan ditemui selama 

pelaksanaan  

 

 Evaluasi hasil audit terhadap sasaran audit  

Jika dalam pelaksanaan pengujian auditor menemukan adanya 

penyimpangan, maka penyimpangan tersebut harus dievaluasi 

berdasarkan analisa sebab akibat dan selanjutnya dpat dilaporkan 

secara khusus tentang penyimpangan tersebut kepada Direksi untuk 

dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai disposisi Direksi.  
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 Temuan dan rekomendasi hasil audit  

Berdasarkan Kertas Kerja Pengembangan Temuan (KKPT), auditor 

menyusun temuan dan merekomendasi hasil audit sesuai dengan 

Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan (KKHP), KKPT dan KKHP sekurang-

kurangnya harus mengungkapkkan : 

 

o Fakta/keadaan sebenarnya yang terjadi  

o Penyebab terjadinya penyimpangan  

o Penilaian risikonya dan sistem pengendalian risiko  

o Keadaan yang seharusnya terjadi  

o Dampak/akibat dari terjadinya penyimpangan  

o Tanggapan/langkah perbaikan yang telah dilakukan auditee  

o Rekomendasi yang disampaikan auditor  

f. Pelaksanaan supervise dan review 

Supervisi adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh atasan Penilik 

yang dimulai dari tahap penyusunan jadwal pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, 

pembuatan laporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Pimpinan unit kerja (Pinca) harus memberikan supervisi untuk menjamin setiap 

pencapaian penugasan dapat dicapai dengan baik dan kualitas hasil pemeriksaan 

terpenuhi. Kegiatan supervise tersebut meliputi berbagai hal: 
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• Menyakinkan bahwa proses penugasan kepada Penilik telah 

memperhatikan kebutuhan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi 

lainnya.  

• Memberikan pengarahan selama penyusunan jadwal pemeriksaan dan 

memberikan persetujuannya.  

• Memastikan bahwa kertas kerja pemeriksaan telah cukup mendukung 

observasi, kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat. 

• Bukti-bukti pelaksanaan supervisi harus didokumentasikan dan disimpan. 

Kebutuhan supervisi tergantung dari kecakapan dan pengalaman Penilik 

serta kompleksitas penugasan pemeriksaannya.   

• Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap seluruh penugasan 

pemeriksaan yang diberikan. Penugasan kepada Penilik harus diberikan 

secara tertulis yang menyangkut jumlah pemeriksaan, ruang lingkup dan 

jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan. Perubahan terhadap penugasan 

harus disetujui oleh Pimpinan unit kerja secara tertulis. 

• Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pertimbangan yang dibuat 

selama dalam tahap penyusunan jadwal pemeriksaan, pelaksanaan 

pemeriksaan, pembuatan laporan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan, yang dimaksudkan untuk :  

 Minimalisasi risiko terhadap pertimbangan profesional.  

 Memecahkan perbedaan dalam mengambil pertimbangan 

 Supervisi dilakukan pula untuk pengembangan dan pelatihan Penilik, 

evaluasi kinerja, dan pekerjaan administratif  lainnya.  
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Kertas kerja pemeriksaan direview dgn pengaturan sbb :  

 Tahap penyusunan jadwal pemeriksaan, seluruh perencaaan pemeriksaan 

harus direview oleh Pimpinan unit Kerja (Pinca atau AMBM) dengan 

memberikan persetujuannya.  

 Tahap pelaksanaan pemeriksaan, seluruh hasil pemeriksaan yang dibuat 

Penilik harus direview oleh Pimpinan Unit Kerja (Pinca atau AMBM).  

 Pimpinan unit kerja harus mereview (Pinca atau AMBM) atas seluruh hasil 

pemeriksaan yang disampaikan oleh Penilik untuk dibahas dalam rapat 

berkala. 

  

Apabila dalam pelaksanaan audit terdapat temuan yang diindikasikan akan 

mengakibatkan fraud atau potensi kerugian, Tim Audit segera menyampaikan laporan 

pendahuluan kepada Direktur Utama untuk proses lebih lanjut. Laporan pendahuluan 

tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan Audit Khusus. 

 

g. Konfirmasi temuan audit dan exit meeting  

Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan audit lapangan (fieldwork) selesai 

sesuai yang telah dijadwalkan, Tim Audit harus menyerahkan KKPT  kepada Auditee 

memiliki cukup waktu untuk meneliti permasalahan dalam temuan audit.  
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Setelah selesai melaksanakan audit, Tim Audit melaksanakan pembicaraan untuk 

membahas temuan-temuan audit bersama dengan pemimpin Auditee dalam suatu forum 

diskusi dalam rangka konfirmasi temuan hasil audit tersebut.  

Diskusi dalam exit meeting ini harus didokumentasikan dalam suatu berita acara 

exit meeting yang harus ditandatangani auditee dan auditor. Pada diskusi ini seluruh 

temuan dalam KKPT  harus telah mendapat tanggapan Auditee secara memadai.  

Ketua Tim Audit harus mengarahkan agar tanggapan Auditee memiliki substansi:  

 Persetujuan auditee bahwa temuan audit tersebut memang sesuai 

dengan kondisi yang ada. Auditee harus mengungkapkan terlebih 

dahulu bahwa auditee setuju dengan temuan tersebut  

 Auditee harus memberikan tanggapan terhadap sumber permasalahan, 

bukan hanya menanggapi fakta temuan yang ada  

 Auditee harus memberikan action plan atau rencana Auditee untuk 

mengatasi permasalahan yang diungkap dalam temuan audit dengan 

peritimbangan rekomendasi dari auditor. Action plan ini harus 

diungkapkan secara jelas, dapat dilaksanakan secara sistemastis, dan 

dapat dipertanggung jawabkan  

  Auditee harus memberikan komitmen jangka waktu penyelesaian 

action plan secara memadai. Sehingga dalam tanggapan, auditee harus 

memberikan tanggal penyelesaian action plan.  

 

Contoh bentuk KKPT dan KKHP 
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h. Penyusunan Laporan evaluasi pelaksanaan audit  

Setelah pelaksanaan fieldwork audit berakhir, Ketua Tim harus menyusun Kertas 

Kerja evaluasi pelaksanaan audit. Kertas Kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi 

kelemahan-kelemahan pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan, baik dari sisi 

administratif maupun kinerja auditor dalam pelaksanaan audit yang telah berlangsung. 

Kertas kerja ini meliputi :  

 

 .Kertas Kerja Rencana Sasaran Kinerja 

Kertas kerja ini mengevaluasi pelaksanaan audit sehubungan dengan auditee dan 

pelaksanaan adminitratif. Dalam kertas kerja ini, Ketua Tim mengevaluasi; 

bagaimana persiapan data oleh Auditee, kerjasama audiitee selama pelaksanaan 

fieldwork audit berlangsung, serta kesan auditee terhadap pelaksanaa audit. 

Dalam kertas kerja ini pula, Ketua Tim mengevaluasi kondisi tim audit; 

bagaimana tim audit mempersiapkan audit, melaksanakan fieldwork, meeting, 

menyusun draft laporan dan filling.  

 

Contoh lihat lampiran .Kertas Kerja Rencana Sasaran Kinerja  

 

 Kertas Kerja Evaluasi Auditor oleh Ketua Tim  

Kertas kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja setiap auditor selama 

pelaksanaan audit yang telah berlangsung dan direview oleh Supervisi Tim Audit 
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4. Pelaporan Audit  

Setelah selesai melaksanakan kegiatan audit, Tim Audit harus 

mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu. Bentuk komunikasi ini 

berupa hasil pelaksanaan audit yang tertuang di dalam Laporan Hasil Audit (LHA). 

Laporan Hasil Audit (LHA) adalah alat formal untuk memberitahukan secara tertulis 

kepada pihak manajemen mengenai pendapat audit atas proses manajemen risiko dan 

control untuk masing – masing proses bisnis yang diaudit.  

Selain sebagai bukti bahwa pekerjaan audit telah dilaksanakan, tujuan LHA 

adalah memberikan informasi temuan audit, meyakinkan manajemen terhadap validitas 

dan nilai dari temua, mendorong manajemen untuk melakukan perbaikan pengendalian 

intern secara memadai untuk memitigasi risiko, dan menyajikan persoalan-persoalan 

penting/prinsipil serta menyarankan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan bank.  

Standar komunikasi hasil penugasan adalah sebagai berikut :  

 Kriteria komunikasi  

LHA harus mencakup sasaran dan lingkup n penugasan, kesimpulan, 

rekomendasi, dan rencana tindaklanjutnya. Selain itu, juga harus memuat opini 

keseluruhan dan kesimpulan auditor. Apabila LHA diperlukan oleh pihak luar 

bank, maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Audit Intern untuk 

distribusi dan penggunaannya.  

 Kualitas komunikasi  
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Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, obyektif, 

jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu. Jika komunikasi final 

mengandung kesalahan dan kealpaan, Kepala Audit Intern harus 

mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang 

telah mennerima hasil komunikasi sebelumnya.  

 

 Pengungkapan kepatuhan terhadap standar  

LHA harus mengungkapkan dan memuat pernyataan bahwa audit telah dilakukan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan/berlaku. Dalam hal ini terdapat 

ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu sehingga 

komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan standar yang dipatuhi, 

alasan ketidakpatuhan dan dampak ketidakpatuhan tersebut terhadap penugasan.  

 Penyampaian Laporan Hasil Audit  

Pemimpin resident  Audit  harus mengkomunikasikan laporan hasil audit kepada 

Inspektur dan Pinwil  dengan tembusan Direktur Kepatuhan. 

Proses ketentuan Laporan Hasil Audit perlu dilakukan secara cermat dan jelas dalam 

penyajiannya. Ketentuan tersebut mencakup: 

- Laporan Hasil Audit (LHA) ditujukan kepada Ka Unit (dengan tindasan RA 

Kanca dan  Pimpinan Cabang), paling lambat dikirim 3 (tiga) hari kerja sejak exit 

Meeting.  

- LHA harus dibuat sesuai standar LHA yang sudah ditetapkan   
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- Laporan Hasil Audit mecakup temuan dengan kategori Major dan Moderat. 

- Minor dilaporkan tersendiri.  

- RA Unit membuat laporan sesuai dengan standar yang ditentukan dan menjadi 

satu kesatuan ke dalam Kertas Kerja Elektronik (KKE).  

- RA Unit harus melaporkan termuan tersebut ke dalam Laporan Hasil Audit. 

Selanjutnya kelemahan control berulang tersebut akan dilaporkan oleh RA Unit 

ke Kantor Inspeksi untuk dimasukkan ke dalam Laporan Triwulan Kantor 

Inspeksi. 

- Untuk setiap RTM (Rencana Tindakan Manajemen) menyangkut perbaikan 

control, RA Unti harus memasukkan rekomendasi tersebut ke dalam RCM pada 

kolom “Action Plan”.  

- Laporan realisasi perbaikan manajemen beserta bukti – bukti perbaikan harus 

disampaikan oleh Ka Unit kepada Pinca dengan tindasan RA Unit.  

LHA Grup Audit Intern disusun dalam 2 format yaitu format surat dan format 

perincian bab-perbab. Untuk menyajikan Laporan Hasil Audit Umum dan 

Operasional serta audit TSI yang lengkap sebaiknya menggunakan bentuk bab. 

Sedangkan untuk menyajikan Laporan Hasil Audit Khusus dan Laporan 

Pendahuluan dapat menggunakan bentuk surat.  

     

Format Surat  

Analisis Penerapan..., Pawenang Tri Kaloko, Ak.-Ibs, 2012



SHA dalam bentuk surat menyajikan hasil audit dalam bentuk lembaran surat. Bentuk ini 

biasanya dipakai apabila informasi yang akan dilaporkan lebih singkat atau harus 

disampaikan dengan segera atau apabila ada alas an lainnya yang menghendaki bentuk 

demikian. Walaupun LHA dalam bentuk surat menyurat informasi yang singkat, namun 

informasi yang dimuat terrsebut harus meliputi informasi yang penting, seperti :  

o Dasar audit  

o Tujuan audit  

o Pendekatan audit  

  

o Kondisi atau permasalahan yang ada pada auditee :  

i) Modus operandi (jika ada)  

ii) Hasil penelitian berkas, penelitian lapangan dan permintaan keterangann 

kepada pegawai dan pejabat terkait  

o Kesimpulan atas hasil audit  

o Rekomendasi yang diajukan berupa alternatif solusi dari permasalahan yang ada  

Laporan bentuk surat, untuk menyampaikan hasil audit khusus baik laporan pendahuluan 

maupun laporan final.  

 

Format Bab  
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Laporan dalam bentuk bab adalah laporan yang dibuat dalam bentuk bab-bab sebagai 

berikut :  

Susunan 

a. Ringkasan Eksekutif/Executive Summary 

- Pendahuluan 

- Ringkasan Temuan Audit 

- Ringkasan Temuan Berulang – (jika ada) 

- Rencana Tindakan Selanjutnya 

b. Rincian Temuan Audit/Detail Finding 

- Kondisi 

- Kriteria 

- Penyebab  

- Dampak 

- Rekomendasi 

- Tanggapan Manajemen 

- Rencana Tindakan Manajemen 

- Tanggal Target Penyelesaian 

Terlampir SHA 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Setelah kegiatan fieldwork audit atau on-site audit dilaksanakan dan Tim Audit 

telah mengkomunikasikan hasil auditnya, maka selanjutnya melakukan proses 

pemantauan/monitoring terhadap Auditee. Proses ini meliputi proses evaluasi terhadap 
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pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh auditee dan proses monitoring terhadap 

perkembangan risiko Auditee (off-site monitoring).  

Tujuan dari monitoring tersebut adalah sebagai berikut: 

• Monitoring hasil audit dilakukan untuk mengetahui upaya perbaikan yang 

dilakukan auditee (KaUnit serta jajarannya) baik terhadap perbaikan control 

maupun upaya penyelesaian dampak, sesuai rekomendasi yang telah disepakati 

saat pelaksanaan exit meeting. 

• Mengingatkan auditee agar dapat melaksanakan komitmen perbaikan sesuai batas 

waktu yang telah disepakati. 

• Menilai komitmen manajemen terhadap perbaikan kelemahan control dan upaya 

memitigasi risiko.  

Dalam pelaksanaan proses monitoring ada beberapa tanggung jawab yang harus 

dilaksanan oleh tim Audit intern sesuai dengan ruang lingkupnya: 

Inspektur 

• Memonitor tindak lanjut level temuan Kanwil pada saat pelaksanaan audit di 

Kantor Wilayah. 

• Melakukan supervisi terhadap RA Unit atas pelaksanaan monitoring hasil audit, 

sesuai kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh Tim Review dari Audit Intern 

Bidang PSKA. 
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RA Kanca 

• Memonitor tindak lanjut level temuan Kanca pada saat pelaksanaan audit di 

Kanca. 

• Melakukan supervisi RA Unit terhadap pelaksanaan monitoring hasil audit, sesuai 

kelemahan-kelemahan yang ditemukan saat review yang dilakukan RA Kanca 

terhadap RA Unit dan hasil review Audit Intern Bidang PSKA.  

• Melakukan pertemuan dan membuat kesepakatan baru dengan Pinca jika 

ditemukan adanya temuan Major yang belum ditindaklanjuti oleh auditee.  

RA Unit 

• Memonitor dan mengevaluasi Realisasi Tindakan Perbaikan Manajemen dan 

memberikan penilaian terhadap masing-masing kelemahan pengendalian intern 

serta mendokumentasikannya sebagai Informasi Komitmen Manajemen terhadap 

perbaikan pengendalian intern dan menyampaikannya kepada Auditee. 

• Memonitor tindak lanjut perbaikan temuan dengan status “Dipantau” dan 

melaporkan kepada RA Kanca untuk selanjutnya diteruskan kepada Kantor 

Inspeksi sebagai informasi yang harus dimasukkan kedalam Laporan Triwulan. 

 

Seperti proses-proses sebelumnya yang memiliki standar, maka pemantauan atau 

monitoring  ini juga memiliki ketentuan-ketentun  yang harus terpenuhi, yaitu : 
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1. Hal - hal yang harus disepakati antara RA Unit dan Auditee  pada saat 

mengkomunikasikan temuan audit (exit meeting), adalah sebagai berikut :  

– Rencana Tindakan Manajemen (RTM) harus mengacu pada rekomendasi 

audit dan disertai dengan batas waktu penyelesaian perbaikan. 

– Sistem penyampaian laporan Realisasi Perbaikan Manajemen (RPM) 

kepada RA Unit untuk proses monitoring hasil audit.  

– Secara formal kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam berita acara 

exit meeting dan Laporan Hasil Audit.  

2. RA Unit harus mengelola register monitoring hasil audit yang berisikan ringkasan 

temuan audit, rekomendasi, rencana tindakan manajemen dan realisasi perbaikan 

manajemen serta batas waktu penyelesaiannya. 

3. RA Unit harus memonitor Rencana Tindakan Manajemen (RTM) sesuai 

kesepakatan antara Auditee dengan RA Unit pada saat exit meeting.  

4. RA Unit harus mendokumentasikan hasil monitoring atas efektifitas pelaksanaan 

perbaikan control pada Risk and Control Matrix kolom “Hasil Monitoring” 

dengan kesimpulan “Memadai” atau “Tidak Memadai” sesuai bukti - bukti 

pendukung atas langkah-langkah perbaikan yang sudah dilakukan oleh auditee.  

5. Apabila sampai batas waktu realisasi perbaikan sesuai kesepakatan, RA Unit 

belum menerima laporan realisasi perbaikan, maka RA Unit harus menyurati 
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Auditee untuk segera menyampaikan Laporan RPM dengan tindasan ke atasan 

Auditee.  

6. Jika terdapat perbaikan control yang memerlukan proses penyelesaian melebihi 

dari waktu yang sudah disepakati, maka RA Unit harus membuat kesepakatan 

batas waktu yang baru dengan Auditee untuk penyelesaian realisasi perbaikan, 

sepanjang batas waktu tersebut dipandang wajar oleh RA Unit.  

7. RA Unit harus menerbitkan surat pernyataan “Memadai” atau surat “Tidak 

Memadai” yang disampaikan kepada atasan langsung auditee dengan tindasan 

kepada auditee sesuai hasil evaluasi atas Realisasi Perbaikan Manajemen (RPM).  

8. Jika terdapat rekomendasi audit terhadap upaya mitigasi risiko yang belum 

dilaksanakan, maka RA Unit harus mendokumentasikan temuan - temuan tersebut 

pada Register Monitoring Temuan Dipantau.  

9. RA Unit harus tetap memonitor tindak lanjut perbaikan temuan dengan status 

“Dipantau” dan melaporkan kepada RA Kanca setiap 3 (tiga) bulan untuk 

selanjutnya diteruskan kepada Kantor Inspeksi sebagai informasi yang harus 

dimasukkan kedalam Laporan Triwulan.  

10. Monitoring hasil audit terhadap Level Temuan Kanwil dan Kantor Pusat.  

a. Apabila perbaikan kelemahan control yang merupakan kewenangan Kantor 

Wilayah atau Kantor Pusat, maka RA Unit harus menginformasikan temuan 
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tersebut kepada RA Kanca dan selanjutnya diteruskan ke Kantor Inspeksi 

untuk ditindaklanjuti.  

b. Untuk perbaikan pengendalian intern yang bukan merupakan tanggung 

jawab auditee, maka RA Unit harus melakukan hal sbb: 

Unit yang di 

Audit 

Level 

Temuan 

Hal-Hal yang di Audit 

BRI Unit Kanca RA Kanca harus memastikan Rencana Tindakan 

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Kanca serta 

memonitor perbaikan 

Kantor 

Wilayah 

RA unit harus menyampaikan RTA tersebut ke RA 

Kanca untuk diteruskan ke kantor Inspeksi untuk 

memastikan Rencana Tindakan Perbaikan telah 

dilakukan 

Kantor Pusat RA Unit harus menyampaikan RTA tersebut ke 

RA Kanca untuk diteruskan ke Kepala Audit 

Intern untuk memastikan Rencana Tindakan 

Perbaikan telah dilakukan. 

  Tabel 4.3 Temuan Audit RA Unit 

 

6. Quality Assurance  
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Pemimpin Grup Audit Intern harus menetapkan dan melaksanakan suatu program 

Quality Assurance untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh 

Resident Audit. Maksud dari program ini adalah untuk memberikan jaminan yang 

memadai bahwa tugas-tugas Resident Audit telah memenuhi kebijakan dan Pedoman 

Audit Intern, kebiajkan pembentukan Resident Audit ditetapkan oleh Direktur Utama dan 

Dewan Komisaris dann standar-standar lainnya.  

Standar Quality Assurance kinerja Grup Audit Intern mencakup :  

 Penilaian terhadap Quality Assurance Grup Audit Intern  

Grup Audit Intern harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor dan 

menilai efektivitas program quality assurance secara keseluruhan. Proses ini 

harus mencakup penilaian secara internal maupun eksternal. Penilaian internal 

mengharuskan Grup Audit Intern untuk melaksanakan penilaian yang mencakup 

review yang berkesenambungan atas kegiatan dan kinerja Grup Audit Intern. 

Sedangkan penilaian eksternal harus dilakukan sekali dalam tiga tahun oleh pihak 

eksternal Bank xxx yang independen dan kompeten.  

 Pelaporan program Quality Assurance  

Pemimpin Resident Audit harus melaporkan hasil review pihak eksternal kepada 

Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan 

dan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya satu bulan setelah laporan 

eksternal diterima. 

 Penyataan kesesuaian dengan standar  

Dalam laporan audit dan laporan pelaksanaan rencana audit, Grup Audit Intern 

harus memuat pernyataan bahwa aktivitas nya dilaksanakan sesuai dengan 

Analisis Penerapan..., Pawenang Tri Kaloko, Ak.-Ibs, 2012



Standar Profesi Audit Intern dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank 

Umum dari Bank Indonesia. Pernyataan ini harus didukung dengan hasil penilaian 

program quality assurance.  

 Pengungkapan atas ketidak patuhan  

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar-standar yang disebutkan 

diatas dan kode etika yang memepengaruhi ruang lingkup dan aktivitas fungsi 

Grup Audit Intern secara signifikan, maka hal tersebut harus diungkapkan kepada 

Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan.  

Kesesuaian terhadap standar-standar yang berlaku pada dasarnya tidak hanya 

berarti memenuhi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan. 

Kesesuaian itu juga berarti kinerja dari fungsi audit pada tingkatan efisiensi dan 

efektivitas yang tinggi. 

Program Quality Assurance tersebut terdiri dari :  

 Supervisi 

Supervisi terhadap pekerjaan audit intern harus dilakukan secara terus menerus, 

untuk meyakinkan bahwa hasil kerja audit sesuai dengan kebijakan dan prosedur 

audit intern (penilaian kinerja setiap akhir penugasan audit). 

 Review Intern 

 Review dan evaluasi secara berkala dilakukan oleh Auditor dari fungsi Quality 

Assurance terhadap fungsi-fungsi delivery audit. 

 Review Ekstern 
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Penilaian eksternal perlu dilaksanakan secara berkala, sekurang- kurangnya sekali 

dalam 3 (tiga) tahun oleh pemeriksa yang memiliki kualifikasi dan independensi 

dari oraganisasi BRI. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis selama di PT Bank xxx, 

diketahui bahwa kesesuaian proses audit internal yang dilakukan Grup Audit Intern 

berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dengan standar Bank Indonesia yaitu 

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta kesesuaian nya dengan 

pengimplementasian di lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

Tabel  Kesesuaian Perencanaan 
SPFAIB PP PT Bank 

Rakyat Indonesia 
Kesimpulan 
 

PELAKSANAAN  
 

Kesimpulan 

Proses perencanaan 
audit terdiri dari : 
a. Penentuan tujuan 

audit 
b.Penentuan skedul 

kerja audit 
c. Rencana sumber 

daya manusia dan 
anggaran 

d.Laporan kegiatan 

audit 

 

Perencanaan 
Grup Audit 
Intern PT BRI 
meliputi 
penyusunan 
Perencanaan 
Audit Tahunan 
(PAT).  
 

Sesuai Perencanaan Audit 
Tahunan (PAT) RA 
terlebih dahulu harus 
mendapatkan 
persetujuan Inspektur, 
meliputi penetapan 
aktivitas bisnis yang 
akan menjadi ruang 
lingkup audit, 
frekuensi dan jadual 
audit, ruang lingkup 
aktivitas monitoring 
berkala dan Rencana 
Kerja Anggaran & 
Rencana Kerja 
Fungsional. 

Untuk RA Unit 
meliputi persetujuan 
terhadap penetapan 
BRI Unit binaan RA 
Unit, frekuensi dan 
jadual audit RA Unit 
serta Rencana Kerja 
Anggaran & Rencana 

Tidak Sesuai 
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Kerja Fungsional RA 
Unit 
 

 

Tabel 4.4 Kesesuaian Perencanaan 

Rincian Penerapan Rencana Audit 

NO. KEGIATAN Pelaksanaan 
1. Ratio BRI Unit Binaan  1 (satu) RA Unit maksimal memonitor 4 

(empat) BRI Unit 
 BRI Unit binaan harus di rolling setiap 

tahun. 
 RA Unit tidak boleh memonitor BRI Unit 

lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut.  
 Penetapan dan rolling BRI Unit binaan 

dilakukan oleh RA Kanca. 
 Rolling RA Unit ke Kanca lain merupakan 

kewenangan Inspektur. 
2. Frekuensi Pelaksanaan 

Audit RA Unit  
 RA Unit melakukan audit terhadap BRI 

Unit minimal sekali dalam sebulan. 
 Dalam kondisi formasi RA Unit belum 

terpenuhi, maka dapat dilakukan 
penyesuaian terhadap frekuensi audit (bisa 
lebih dari sebulan sekali). 

3. Jadual  Audit  Penetapan jadual audit dilakukan 
berdasarkan tingkat risiko dari masing-
masing BRI Unit. 

 Jadual audit dapat berubah jika terdapat 
eskalasi risiko di BRI Unit yang 
bersangkutan. 

 Perubahan jadual audit harus diketahui oleh 
RA Kanca. 

4. Perencanaan Audit Dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali, 
ditandatangani oleh RA Unit dan diketahui oleh 
RA Kanca. 

5. Lama hari audit  Lama hari audit RA Unit, 5 (lima) hari 
kerja dan harus berturut-turut. 
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 Lama hari kerja untuk pelaksanaan audit 
dokumen dan on the spot ke 
nasabah/debitur dapat dilakukan secara 
fleksibel sesuai tingkat kepentingannya di 
lapangan. 

   

Materi yang terangkum dalam Perencanaan Audit Tahunan (PAT) tersebut 

mencakup standar yang tertulis di Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank 

(SPFAIB) sehingga dapat dikatakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

Sedangkan implementasi PP PT BRI kurang sesuai untuk dibebera RA unit disebabkan 

oleh pembagian tugas Tim Audit yang masing-masing berjangka waktu per triwulan, 

dimana pada PP dijelaskan bahwa rata-rata jangka waktu audit disesuaikan oleh tingkat 

resiko dan perubahan jadwal audit. 

 2. Persiapan 

 Kesesuaian Persiapan 

SPFAIB PP PT Bank 
Rakyat 
Indonesia 

KESIMPULAN  
 

PELAKSANAAN  
 

Kesimpulan 

Langkah yang 
perlu 
diperhatikan 
dalam tahap 
persiapan 
meliputi :  
a. Metode 
pendekatan 
Auditor Intern  
b. Penetapan 
penugasan  
c. 
Pemberitahuan 
audit  
d. Penelitian 
pendahuluan  

Persiapan 
Audit yang 
dilakukan oleh 
Resident Audit 
Intern PT BRI 
adalah 
pembuatan 
Memorandum 
Perencanaan 
Audit Internal 
(MAPA).  
Format 
terlampir  
Hasil Laporan 
Hasil Audit 
tersebut 

Sesuai Masing –masing 
ketua Tim 
membuat 
Memorandum 
Perencanaan 
Audit Internal 
(MAPA). Contoh 
terlampir.  

Kemudian hasil 
Memorandum 
Perencanaan 
Audit Internal 
(MAPA).  
tersebut dibawa 
ke divisi masing-
masing wilayah 

Sesuai 
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Berdasarkan 
hasil penelitian 
pendahuluan 
maka 
disusunlah 
program audit.  

 

kemudian 
dikoreksi dan 
diberi 
pengarahan 
oleh Kepala 
Divisi sebelum 
diberikan 
kepada Kepala 
Grup Audit 
Intern untuk 
diketahui dan 
dibuatkan surat 
tugas audit.  

untuk dikoreksi 
dan diberi 
pengarahan. Hasil 
Memorandum 
Perencanaan 
Audit Internal 
(MAPA). tersebut 
dibawa ke Kepala 
RA untuk 
kemudian 
dikeluarkan surat 
tugas audit.  

Tabel 4.5 Kesesuain Persiapan 

Tahapan persiapan audit PT BRI telah sesuai dengan SPFAIB yang ada. Hal ini 

bisa dilihat dalam penyusunannya MAPA yang berdasarkan tren tahun sebelumnya 

sebagai acuhan. Begitu pula, implementasi PP yang dilakukan oleh Tim Audit sudah 

sesuai dengan PP PT BRI yang ada.  

 

3. Pelaksanaan  

SPFAIB PP PT Bank 
Rakyat Indonesia 

Kesimpulan 
 

Pelaksanaan 
 

Kesimpulan 

Tahap pelaksanaan 
meliputi kegiatan 
mengumpulkan, 
menganalisis, 
mengintepretasikan 
dan 
mendokumentasika
n bukti-bukti serta 
informasi lain yang 
dibutuhkan, sesuai 
dengan prosedur 
dan program audit 
untuk mendukung 
hasil audit. Hal 
tersebut mencakup :  
a. Proses audit  

Pelaksanaan 
audit oleh Grup 
Audit Intern 
secara garis besar 
dibagi ke dalam 
8 tahapan yaitu :  
a.Pelaksanaan 
Issue Risk  
b. Pelaksanaan 
program/prosedu
r audit  
c. Penyusunan 
Kertas Kerja 
Pelaksanaan 
Audit (KKPA) 
d. penyusunan 

Sesuai Pelaksanaan 
audit pada 
bagian kredit 
mikro meliputi 
ke delapan tahap 
proses 
pelaksanaan 
audit. Dengan 
rincian kegiatan 
yang dilakukan 
pada saat 
pelaksanaan 
program audit 
adalah :  
a. Menentukan 
sampel 

Tidak 
Sesuai 
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b. Bukti audit  
c. Evaluasi hasil 
audit  
d. Supervisi  
 
  

Kertas Kerja 
Pengembangan 
Temuan 
e.Evaluasi hasil 
Pemeriksaan-
audit 
f. Pelaksanaan 
supervisi audit 
dan review  
g. Konfirmasi 
temuan audit dan 
exit meeting  
h. Penyusunan 
laporan evaluasi 
pelaksanaan 
audit  
 
Rincian tahapan 
terlampir  
 

berdasarkan :  
i) Nominal 
pinjaman  
ii) Kolektibilitas  
iii) Debitur 
dengan kriteria 
khusus  
iv) Karakter 
analis kredit  
b. Analisa 
sampel dengan 
alur :  
i)Rencana 
Pemasaran 
Tahunan  
ii)Analisis dan 
Evaluasi  
dokumen-
dokumen yang 
dbutuhkan, 
verifikasi calon 
debitur, 
verifikasi 
penghasilan, 
verifikasi dan 
taksiran jaminan  
iii) Keputusan  
 
ada sebagian 
kecil dari Tim 
Audit 
membutuhkan 
waktu tambahan 
dalam 
melakukan audit 
sehingga tidak 
memenuhi  
jadwal 
ditetapkan 
sebelumnya. 
Selain itu dalam 
Kertas Kerja 
Rencana 
Sasaran Kinerja 
terkadang hanya 
bersifat 
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formalitas . 

Tabel 4.6 Kesuaian Pelaksanaan 

 

Kedelapan tahapan pelaksanaan audit PT BRI telah memenuhi Standar yang berlaku 

yaitu SPFAIB, dengan perincian tahapan telah dijelaskan pada uraian pelaksanaan audit 

sebelumnya. Hanya saja untuk issue risk perlu ada penyusaiannya karena sistem yang 

diterapkan masih baru untuk menejemen resiko yang bersifat secara sistem (OPRA 

Sistem). 

Sedangkan implementasi pelaksanaan audit masih memiliki kekurangan dalam hal 

ketepatan jangka waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan time table yang tertulis di 

MAPA dan Kertas Kerja Rencana Sasaran Kinerja masih bersifat formalitas dalam 

evaluasi kinerja untuk di wilayah tertentu. 

 

4. Pelaporan  

Tabel 4.9 Kesesuaian Pelaporan 

SPFAIB PP PT Bank 
Rakyat 
Indonesia 

KESIMPULAN  
 

PELAKSANAAN  
 

Kesimpulan 

Setelah 
melakukakn 
kegiatan audit 
maka wajib 
menuangkannya 
dalam laporan 
tertulis yang 
harus  
memenuhi :  
a. Standar 

Proses 
penyusunan 
Laporan Hasil 
Audit perlu 
dilakukan 
cermat agar 
dapat 
menghasilkan 
laporan yang 
akurat  

Sesuai  RA Unit 
membuat 
Laporan Hasil 
Audit (LHA) 
secara bulanan 
dan 
disampaikan 
kepada Ka Unit, 
Pinca, RA 
Kanca, 

Tidak sesuai 
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pelaporan  
b. Memuat 
kelengkapan 
materi  
c. Melalui 
proses 
penyusunan 
yang baik  
 
Kemudian hasil 
laporan tersebut 
disampaikan 
oleh Kepala 
SKAI kepada 
Direktur Utama, 
Dewan 
Komisaris, 
Direktur 
Kepatuhan dan 
Auditee untuk 
ditindaklanjuti.  

sehingga 
bermanfaat 
bagi Auditee, 
yaitu :  
a. Kompilasi 
dan analisa 
temuan audit  
b. Konfirmasi 
dengan 
Auditee  
c. Diskusi 
dengan 
Auditee  
d. Review 
laporan  
 
 

Inspektur dan 
Pinwil. Khusus 
untuk Inspektur 
dan Pinwil 
hanya 
disampaikan 
jika ada temuan 
dengan kategori 
major. 

 LHA disiapkan 
dan 
ditandatangani 
oleh RA Unit. 

Penyampaian LHA 
ke Inspektur dan 
Pinwil melalui RA 
Kanca. 

Tabel 4.7 Kesesuain Pelaporan 

.  Pada tahapan proses pelaporan audit yang dilaksanakan PT BRI sudah sesuaian 

dengan pelaporan yang tertulis di PP dengan SPFAIB. Implementasi pelaksanaan proses 

pelaporan yang dilakukan Tim Audit PT BRI tidak sesuai dengan PP yang ada. Karena  

Unit Audit Setempat atau Tim Audit seharusnya melakukan diskusi sebelumnya dengan 

Auditee. 

5. Pemantauan tindak lanjut 

Kesesuaian Pemantauan 

SPFAIB  PP PT Bank 
Rakyat 
Indonesia 

KESIMPULAN  
 

PELAKSANAAN  
 

Kesimpulan 

SKAI harus 
memantau dan 
menganalisis 
serta melaporkan 
perkembangan 

RA Unit harus 
melakukan 
monitoring 
terhadap 
realisasi 

Sesuai 
 
 
 
 

Jika hasil 
monitoring RA 
Kanca 
menyatakan 
perbaikan 

Sesuai 
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pelaksanaan 
tindak lanjut 
perbaikan yang 
telah dilakukan  
Auditee. Tindak 
lanjut tersebut 
meliputi :  
a. Pemantauan 
atas pelaksanaan 
tindak lanjut  
b. Analisis 
kecukupan 
tindak lanjut  
c. Pelaporan 
tindak lanjut  
Rincian 
terlampir  

perbaikan 
manajemen 
sesuai 
kesepakatan 
saat exit 
meeting. 
 
 

 control  “Tidak 
Memadai”, maka 
surat monitoring 
hasil audit, harus 
ditindaskan 
kepada 
Inspektur.  
 
Jika terdapat 
temuan audit 
dengan Kategori 
“Major” yang 
Realisasi 
Perbaikan 
Manajemen 
dinilai “Tidak 
Memadai”, maka 
Inspektur, 
Atasan Auditee 
dan Auditee 
harus melakukan 
pertemuan 
pembahasan 
untuk  
menetapkan 
rencana 
perbaikan 
terhadap 
kelemahan 
control 
dimaksud. 
 
RA Kanca harus 
tetap memonitor 
tindak lanjut 
perbaikan 
temuan dengan 
status 
“Dipantau” 
(temuan yang 
upaya mitigasi 
risikonya belum 
diselesaikan) 
serta melaporkan 
kepada Inspektur 
setiap 3 (tiga) 
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bulan sebagai 
informasi yang 
harus 
dimasukkan 
kedalam Laporan 
Triwulan. 
 
Menginformasikan 
level temuan 
“Kantor Pusat” 
dan “Kanwil” ke 
kantor Inspeksi 
untuk 
ditindaklanjuti 

Tabel 4.8 Pemantauan Tindak Lanjut 

Ketiga hal dalam pengendalian mutu baik di SPFAIB, BPP PT BRI dan 

implementasinya sesuai satu sama lainnya. 

 

 

 

6. Quality assurance  

Kesesuaian Quality Assurance 

SPFAIB  PP PT Bank 
Rakyat 
Indonesia 

KESIMPULAN  
 

PELAKSANAAN  
 

Kesimpulan 

SKAI harus 
memiliki suatu 
program untuk 
mengevaluasi 
mutu kegiatan 
audit yang 
dilakukan. 
Evaluasi 
tersebut terdiri 
dari :  
a. Supervisii  
b. Review 
intern  
c. Review 

Quality 
assurance PT 
Bank xx atau 
yang biasa di 
sebut 
pengendalian 
mutu audit 
oleh SPFAIB 
terdiri atas :  
a. Supervise  
b. Review 
intern  
c. Review 
ekstern  

Sesuai Penilaian 
eksternal perlu 
dilaksanakan 
secara berkala, 
sekurang- 
kurangnya sekali 
dalam 3 (tiga) 
tahun oleh 
pemeriksa yang 
memiliki 
kualifikasi dan 
independensi dari 
oraganisasi BRI. 
 

Sesuai 
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ekstern  
 
Rincian 
terlampir  

  

 Tabel 4.9 Kesesuaian Quality Assurance 

Ketiga hal dalam pengendalian mutu baik di SPFAIB, PP PT BRI dan implementasinya 

sesuai satu sama lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Resident Audit PT BRI 

serta pembahasan yang mengacu pada Standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia 

maka peneliti menyimpulkan bahwa :  

1.   Penerapan proses audit internal yang dilakukan Resident Audit  PT BRI meliputi :  

1. Perencanaan audit  
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Perencanaan Audit Tahunan (PAT) RA terlebih dahulu harus mendapatkan 

persetujuan Inspektur, meliputi penetapan aktivitas bisnis yang akan menjadi 

ruang lingkup audit, frekuensi dan jadual audit, ruang lingkup aktivitas 

monitoring berkala dan Rencana Kerja Anggaran & Rencana Kerja Fungsional. 

2. Persiapan audit  

Masing –masing ketua Tim membuat Memorandum Perencanaan Audit Internal 

(MAPA). Contoh terlampir. Kemudian hasil Memorandum Perencanaan Audit 

Internal (MAPA).  tersebut dibawa ke divisi masing-masing wilayah untuk 

dikoreksi dan diberi pengarahan. 

 

 

 

3. Pelaksanaan audit  

Pelaksanaan audit pada bagian kredit mikro meliputi ke delapan tahap proses 

pelaksanaan audit. Dengan rincian kegiatan yang dilakukan pada saat 

pelaksanaan program audit 

4. Pelaporan audit  

Proses penyusunan Laporan Hasil Audit perlu dilakukan cermat agar dapat 

menghasilkan laporan yang akurat sehingga bermanfaat bagi Auditee 
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5. Pemantauan (Monitoring)  

RA Unit harus melakukan monitoring terhadap realisasi perbaikan manajemen 

sesuai kesepakatan saat exit meeting. 

6. Quality Assurance  

Penilaian eksternal perlu dilaksanakan secara berkala, sekurang- kurangnya 

sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh pemeriksa yang memiliki kualifikasi dan 

independensi dari oraganisasi BRI. 

 

2. Penerapan proses audit internal PT BRI telah sesuai dengan Program Pemeriksaan 

(PP) PT Bank Rakyat Indonesia yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi 

Audit Intern (SPFAIB) yang ditetapkan Bank Indonesia. Hanya pada 

implementasinya yang kurang sesuai. Hal ini tercermin dari point-point penjelasan 

pelaksanaan yang dilakukan Tim Audit yang berasal dari  Program Pemeriksaan 

kurang sesuai dengan implementasi Tim Audit di lapangan.  

Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain dapat ditemukan pada bagian: 

 Perencanaan Audit 

Implementasi waktu pelaksanaan tugas audit disesuai secara umum, yaitu 

lama hari penugasan Unit Audit Setempat, 5 hari kerja dan harus berturut-

turut dalam satu Kantor Unit.  

 Pelaksanaan Audit 
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Implementasi pelaksanaan audit masih memiliki kekurangan dalam hal 

ketepatan jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan time table yang tertulis di 

MAPA. 

      Hal ini disebabkan: 

– Diketemukannya masalah baru selama pelaksanaan audit sehingga 

dibutuhkan tambahan waktu untuk mengupas masalah lebih dalam.  

Kertas Kerja Rencana Sasaran Kinerja masih bersifat formalitas dalam 

evaluasi kinerja untuk di wilayah tertentu. 

      Hal ini disebabkan: 

– Adanya nepotisme angkatan kerja dalam ruang lingkup Unit Audit 

Setempat hingga Kanca Audit Setempat. 

– Perputaran penugasan Unit Audit Setempat relatif lama. 

 Pelaporan Audit 

Pada tahap proses pelaporan audit yang dilaksanakan PT BRI terjadi ketidak 

sesuaian proses pelaporan yang tertulis di PP dengan implementasinya yaitu 

dalam pelaksanaannya tidak mencakup diskusi antara tim audit dengan auditee 

sebelum melaporkan hasil audit 

6.2 Saran  

  Setelah penulis melakukan penelitian dan menyimpulkan bagaimana penerapan 

proses audit internal pada PT BRI, maka penulis mencoba memberikan saran yang 

mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan atau masukan kepada PT BRI: 

a) Perencanaan Audit : 
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 Waktu yang dibutuhkan Tim Audit untuk melakukan tugasnya sebaiknya 

disesuaikan berdasarkan tingkat resiko di wilyah tersebut.  

b) Pelaksanaan Audit : 

 Divisi menejemen risiko harus tepat waktu dalam memberikan laporan hasil 

penilaian resiko sesuai dengan perencanaan audit.  

 Penugasan tim Audit dalam suatu Audit Setempat (RA) sebaiknya dilakukan 

secara putaran dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama dan putaran 

antara senior dengan junior audit dalam suatu wilayah. Karena dalam evluasi 

Kertas Kerja Rencana Sasaran Kinerja masih ada nepotisme dalam 

mengvaluasi kinerja untuk di wilayah tertentu. 

 Crosschek untuk mencocokkan warkat dari tim audit dengan dasar pencatatan 

di kantor unit atas hasil temuan audit sehingga menceminkan kebenaran. 

 Perlu adanya penambahan sumber daya manusia saat pelaksaan audit sebagai 

control. 

c) Pelaporan Audit : 

 Penambahan tahapan dalam pelaporan audit yaitu melakukan diskusi atau exit 

meeting terlebih dahulu antara tim audit dengan auditee sebelum melaporkan 

hasil audit kepada Inspektorat. Hal ini merupakan salah satu bentuk 

pengawasan yang dilakukan Kepala Audit Intern sehubungan dengan 

pelaksanaan audit oleh Tim Audit. Penambahan tahapan ini akan 

meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleht Audit Setempat PT BRI. 

Penulis mencoba memberikan beberapa masukan kepada Audit Setempat PT BRI 

dan menyarankan kepada peneliti yang akan melakukan riset selanjutnya untuk 
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memperluas jangkauan penelitian untuk tidak hanya melakukan penelitian pada audit 

internal bagian kredit mikro, namun bisa menjadikan beberapa jenis kredit sebagai bahan 

penelitian sehingga dapat terdapat beberapa perbandingan. 
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LAMPIRAN 

MMEEMMOORRAANNDDUUMM  PPEERREENNCCAANNAAAANN  AAUUDDIITT  IINNTTEERRNNAALL  
 
RESIDENT AUDITOR - UNIT : - 
PERIODE AUDIT : Januari s/d Maret 2012. 
UNIT KERJA : BRI Unit Cipondoh Kanca Bitung 
AKTIVITAS AUDIT : 1. Perkreditan (Kupedes) 

2. Pendanaan 
3. Operasional 
4. Security 
5. Support 

1. Latar Belakang & Tujuan Audit 
 
Tujuan pelaksanaan audit adalah untuk memastikan kecukupan dan efektifitas 
pengendalian intern pada beberapa aktivitas di BRI Unit sesuai yang telah 
ditetapkan dalam PAT Th. 2012. 

 
2. Sumber Informasi 
 

a.   Laporan Bulanan BRI Unit. 
b.   Struktur Organisasi  
c.   Critical Report / Portal DWH 
 

 
3. Ruang Lingkup PAT 
 

Sesuai PAT Th, 2012 Risk Isue dan Control yang menjadi ruang lingkup audit 
sesuai lampiran terdiri dari : 

 
Putusan Kredit : 1 Risk Issue 2 control
Realisasi Kredit : 2 Risk Issue 3 control
Dokumentasi Administrasi Kredit : 1 Risk Issue 2 control
Pembinaan dan Monitoring : 1 Risk Issue 1 control
Kredit bermasalah : 1 Risk Issue 1 control
Kualitas Aktiva Produktif : 1 Risk Issue 1 control
Proses Awal Pendanaan : 2 Risk Issue 7 control
Kas & ATM : 1 Risk Issue 2 control
Inventory : 1 Risk Issue 2 control
GL IA : 1 Risk Issue 3 control
Security : 1 Risk Issue 2 control
Support : 1 Risk Issue 2 control
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4. Analisis Data & Penentuan Sampling 
 

a. Perkreditan (Kupedes) 
 

      Data perkembangan Kupedes di BRI Unit, sbb: 

 

RKA Pencapaian
Rp.(000) % Rp.(000) % Des’11 RKA (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 10 / 7
 Kupedes 2.359.589 3.935.401 1.575.812 66,78 4.277.671 342.270 8,70          7.033.000 60,82          
       1. Komersial 2.154.304 3.522.061      1.367.757 63,49 3.192.699      -329.362 (9,35)         6.314.000    50,57          
               NPL (Rp) 0 44.170 44.170 #DIV/0! 178.018 133.848 303,03      82.000 217,10        
               NPL (%) 0,00% 1,25% 1,25% #DIV/0! 5,58% 4,32% 344,61 1,30% 429,34        
       2. Golbertab 0 -                   0 #DIV/0! -                   0 #DIV/0! -                 #DIV/0!
               NPL (Rp) 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
               NPL (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
       3. KUR 205.285 413.340         208.055 101,35 1.084.972      671.632 162,49      719.000       150,90        
               NPL (Rp) 4.038 4233 195 4,83 38.350 34.117 805,98      8.000 479,38        
               NPL (%) 1,97% 1,02% 0 -47,94 3,53% 2,51% 245,15      1,11% 317,68        
       4. Daftar Hitam 0 31.827           31.827 #DIV/0! 120.232         88.405 277,77      #DIV/0!
Laba/Rugi On Off Balance -324.362 47.044 371.406 -114,50 250.256 203.212 431,96      500.000 50,05          
    a. L/R On Balance -441.798 -149.969 291.829 -66,05 -25.523 124.446 (82,98)       -25.523 100,00        
    b. L/R Off Balance 117.436 197.013 79.577 67,76 275.779 78.766 39,98        525.523 52,48          

Posisi Des'11
Pertumbuhan Des'10-Des'11

Mata Anggaran Posisi Des'09 Posisi Des'10
Pertumbuhan Des'09- Des'10

 
 

Penetapan ruang lingkup dan fokus audit didasarkan pada hasil analisis 
perkembangan/kinerja Kupedes di BRI unit untuk hal-hal sbb: 
- Pencapaian RKA Kupedes baik outstanding, NPL maupun ekstrakomtabel. 
- Pertumbuhan outstanding dan Non Performance Loan 
- Pertumbuhan Kupedes ekstrakomtabel. 
 
 

 
Analisis perkembangan/kinerja Kupedes tahun 2010 dan Desember 2011 sbb: 

- Perkembangan Kupedes tahun 2011 mengalami kenaikan, perkembangan 
delta lebih kecil dari Tahun 2010. 

- Untuk Kupedes Mikro Tunggakan dan NPL baik secara absolut maupun 
prosentase sejak Des’2010 s/d Des’ 2011 terjadi kenaikan dan juga dibarengi 
adanya kenaikan rekening Daftar Hitam. 

 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas diindikasikan adanya kelemahan 
dalam proses analisa Kupedes, dokumentasi administrasi Kupedes, pembinaan 
dan monitoring, pengelolaan Kupedes bermasalah dan pengelolaan Kupedes 
ekstracomtabel. 
 
Sehubungan dengan hal tsb ruang lingkup dan fokus audit ditetapkan sebagai 
berikut : 

 
a.1. Proses Pemberian dan Putusan Kupedes 
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Pertumbuhan outstanding di BRI Unit yang cukup signifikan, dimungkinkan 
adanya kelemahan pengendalian intern dalam proses pemberian putusan 
Kupedes, sehingga ruang lingkup dan fokus audit diarahkan pada proses: 
 Analisis kuantitatif dan kualitatif (5C),yang meliputi Carakter, Condition, 

Capasity, Capital dan Collateral. 
 Proses putusan dan kewenangan Kupedes dan efektifitas PDWK. 
 Proses pencairan Kupedes. 

 
a.2. Dokumentasi dan Administrasi Kupedes  

 
Ruang lingkup dan fokus audit juga ditetapkan pada proses pengelolaan 
dokumen dan administrasi Kupedes sejalan dengan perkembangan Kupedes 
yang cukup signifikan, perkembangan NPL dan ekstrakotabel. 
Ruang lingkup dan fokus audit diarahkan pada proses: 
 Kelengkapan dan keabsahan dokumen Kupedes baik surat hutang, 

pengikatan agunan, dokumen perijinan usaha dan lainnya. 
 Supervisi dan review dokumen 
 
a.3. Pembinaan dan Monitoring Pinjaman. 

 
Pembinaan dan monitoring bagian yang penting dalam menjamin kualitas 
Kupedes, ditetapkan sebagai fokus audit mengingat pertumbunan Kupedes yang 
cukup tinggi, NPL yang juga masih relatif tinggi bila dikaitkan dengan naiknya 
Kupedes ekstrakomtabel/Daftar Hitam. 
 
Ruang lingkup dan fokus audi ditetapkan sbb: 
 Proses penyusunan dan implementasi strategi pembinaan dan monitoring 

Kupedes BRI Unit. 
 Proses supervisi dan monitoring atasan 

 
a.4.  Pengelolaan Kupedes bermasalah. 

 
Pengelolaan Kupedes bermasalh menjadi fokus audit, karena meningkatnya 
Kupedes bermasalah dan ruang lingkup ditetapkan sbb. : 
 Dilakukannya monitoring dan pembinaan kredit on site dan off site secara 

tertib yang dapat dibuktikan secara tertulis dan dilaporkan kepada atasan agar 
dapat mengantisipasi permasalahan yang ada secara dini. 

 Dilakukannya putusan PH kredit sesuai dengan kewenangan 
 
  Untuk pengujian Kupedes berdasarkan analisis tersebut diatas, dari LW 323, 
ditetapkan 30 sampel Kupedes, yang terdiri dari 14 debitur dengan kolek L, 8 
debitur DPK, 2 debitur KL, 3 debitur dengan kolek D dan 3 debitur dengan kolek 
M, yaitu sbb  

 
 
Penetapan Anggaran Audit 
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1. Biaya Perjalanan 
Dinas 

:  

2. Biaya ATK :  
3. Biaya Eksploitasi :  
4.  Biaya Dokumentasi :  

 
 
 
Catatan : Perencanaan Audit Individual untuk BRI Unit binaan lainnya, terlampir. 
 
 
5. Persetujuan / Mengetahui :                            Jakarta,            2012. 

 
     Resident Auditor Kanca                                  Resident Auditor Unit 
 
 
 
 
 
        (                            )                                           (                              ) 
 
 
 
By:HAS 
 

 

 

 
 
 
 

Kertas Kerja Pelaksanaan Audit (KKPA) 
PKB3 Pelaksanaan PH sesuai ketentuan 
Risk Issue : 
Pelaksanaan PH tidak sesuai ketentuan yang berlaku 
Program Audit : 
 
Tujuan : 
Pelaksanaan PH telah sesuai ketentuan yang berlaku 
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Langkah2 pengujian : 
 
Kontrol : 
1. PKB3C2_ Dibuat Berita Acara pelaksanaan PH kredit macet khusus untuk pelaksanaan PH  
                  secara otomatis 
2. PKB3C3_ Dilakukan analisis dan putusan penghapusbukuan kredit macet untuk pelaksanaan   
                  PH secara manual 
3. PKB3C4_ Pengawasan atasan 
 
Kritera : 
SK KP BRI NOKEP : S.39-DIR/ADK/02/2007 tanggal 14 Pebruari 2007, tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK - BM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BAB VII 
Pengelolaan Kupedes Bermasalah, E. Pengelolaan Kupedes Yang Telah Dihapusbukukan. 
Pemindahbukuan ke DH/penghapusbukuan diikuti dokumentasi berupa  laporan pemindahbukuan 
ke DH. Kupedes yang telah dihapusbukukan, pengelolaan administrasinya dipisahkan sebagai 
berikut : 
1. Register Kupedes Daftar Hitam 1, 

Register ini untuk mencatat dan memeliharakerjakan Kupedes yang dihapusbukukan karena 
umur tunggakan dan alasan khusus. 

2. Register Kupedes Daftar Hitam 2, 
Register ini untuk mencatat dan memeliharakerjakan Kupedes yang penagihannya 
diserahkan melalui saluran Hukum. 

3. Register Kupedes Daftar Hitam 3, 
a. Register ini untuk mencatat dan memeliharakerjakan Kupedes  yang akan dan telah 

dihentikan penagihannya. 
b. Bila menurut pertimbangan Kaunit bahwa seorang debitur Kupedes yang tercatat dalam 

Register Daftar Hitam 1 dan Register Daftar Hitam 2 sudah tidak bisa diharapkan lagi 
pemasukannya, maka debitur tersebut atas dasar putusan Pejabat Kredit Lini dapat 
dipeliharakerjakan dalam Register Daftar Hitam 3. 

c. Untuk dapat dipeliharakerjakan dalam Register Daftar Hitam 3, Kaunit harus mengajukan 
usulan kepada Pinca/MBM dengan dilampiri pertimbangan-pertimbangan sbb. : 
i. Untuk debitur yang berasal dari Register Daftar Hitam 1. 

i.1. Debitur meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda yang ditinggalkan   
kepada ahli warisnya, barang agunan sudah tidak ada lagi dan ahli waris tidak 
mampu. 

i.2. Keadaan tersebut harus dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa yang 
dikuatkan oleh Camat setempat. 

i.3. Debitur tidak diketahui lagi alamatnya atau barang agunan sudah tidak ada lagi. 
i.4. Debitur benar-benar tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Dalam hal ini harta 

yang ada sudah tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya, keadaan ini 
baik disebabkan karena musibah maupun karena usaha debitur mengalami 
kebangkrutan atau pailit. 

ii. Untuk debitur yang berasal dari Register Daftar Hitam 2. Debitur telah dilelang 
yang  dikarenakan sesuatu hal tidak cukup untuk mengcover sisa kewajibannya. 

 
Ruang Lingkup : 
 
Berdasarkan Critical Report posisi Akhir bulan Desember 2011 terdapat 287 
debitur dengan Outstanding sebesar Rp. 3.548.301.874  ( Tiga milyar  lima ratus 
empat puluh delapan  juta  tiga ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat 
Rupiah), diambil sample secara Judgement sampling sebanyak 25 rekening, 
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dengan komposisi 9 rekening kolek 1, 12 rekening kolek 2 , 2 rekening kolek 3, 1 
rekening kolek 4 dan 1 rekening kolek 5 ditemukan kelemahan sebagai berikut : 
Pengujian : 
 

 
Keterangan : 
A. PKB3C2_ Dibuat Berita Acara pelaksanaan PH kredit macet khusus untuk pelaksanaan PH  
                  secara otomatis 
B. PKB3C3_ Dilakukan analisis dan putusan penghapusbukuan kredit macet untuk pelaksanaan   
                  PH secara manual 
C. PKB3C4_ Pengawasan atasan 
X  :  Kolek 5 posisi desember 2011 sdh di DH periode Januari- Pebuari 2012 tetapi tidak  
       ditemukan Berita Acara Penghapus bukuan DH pada Berkas pinjaman 
 
Kesimpulan : 
Pengendalian intern guna menjamin  Pelaksanaan PH telah sesuai ketentuan yang berlaku 
Di BRI Unit Doyong dilaksanakan Tidak Efektif 
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KERTAS KERJA PENGEMBANGAN TEMUAN  (KKPT) 
 

EX.2 Kelemahan pengendalian Intern Terhadap monitoring & 
pembinaan kredit. 

 

 

 
Risk Issue 
PMK2 

 
: 

 
Pembinaan secara on site tidak dilakukan secara tertib 
 

 Proses Major : Manajemen Proses Kredit 
Sub Proses 
Major 

: Pembinaan & Monitoring  Kredit 

Ketegori Temuan : Moderat 
Level Temuan : BRI Unit 

  
Kondisi: 
 
Berdasarkan Critical Report posisi Akhir bulan Desember 2011 terdapat 287 debitur 
dengan Outstanding sebesar Rp. 3.548.301.874  ( Tiga milyar  lima ratus empat puluh 
delapan  juta  tiga ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah), diambil 
sample secara Judgement sampling sebanyak 25 rekening, dengan komposisi 9 
rekening kolek 1, 12 rekening kolek 2 , 2 rekening kolek 3, 1 rekening kolek 4 dan 1 
rekening kolek 5 ditemukan kelemahan sebagai berikut : 

 

Ditemukan 10 (Sepuluh) rekening kolektibilitas  2 dan 1 (satu)  rekening kolektibilitas  5  tidak 
ditemukan lembar kunjungan Nasabah (LKN) mdl 152 serta 7 (tujuh) rekening kolektibilitas 1 tidak 
ditemukan lembar pembinaan Nasabah Mdl 61a  pada berkas pinjaman. 
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Kriteria: 

SK KP BRI NOKEP S.30-DIR/ADK/04/2003 tanggal 29 April 2003 tentang PPK Bisnis Mikro antara lain 
menyebutkan pada : 

Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Kupedes : 

� Butir D.3. melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap 
perkembangan usaha debitur dan kepatuhannya. 

� Butir E.1.b. pembinaan lapangan (on site), pembinaan ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan 
ketempat usaha/tempat tinggal/lokasi agunan debitur secara langsung, bilamana terjadi 
penyimpangan sampai seberapa jauh penyimpangan tsb. Dapat ditolerir dengan memperhatikan 
risiko yang mungkin timbul. 

 
 
 
Penyebab: 
 Mantri kurang maksimal melakukan pembinaan dan penagihan terhadap debitur-debitur yang 

menunggak . 
 Pengawasan Kaunit  terhadap pembinaan dan penagihan debitur yang menunggak masih kurang 

efektif. 
Dampak: 
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-   Akan memperburuk kinerja kredit  BRI Unit  karena   NPL mulai merangkak naik   . 

 

Rekomendasi: 
 
 Mantri agar melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif sehingga debitur dapat 

mengangsur dengan tertib dan dapat mengantisipasi permasalahan yang ada sejak dini. 
 Pengawasan dari atasan langsung AMBM dan Kaunit terhadap pembinaan dan Monitoring kredit 

agar ditingkatkan. 

        Tanggapan Manajemen: 

Kondisi ini telah didiskusikan dengan sdr Ka.Unit,mantri dan akan tetap melakukan penagihan dan 
melakukan pemanggilan nasabah penunggak. 
Rencana Tindakan Manajemen: 
Ka,Unit dan mantri tetap melakukan penagihan dan mengupayakan agar ymp melunasi tunggakannya . 
Target Penyelesaian: 
1 bulan      
Realisasi Perbaikan Manajemen: 

 
                                                                                   BANK RAKYAT INDONESIA 
            KANTOR INSPEKSI JAKARTA III. 
 

 
                                   
                                Resident Auditor 
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