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ABSTRACT  

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. 

 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat 
dinikmati oleh seluruh rakyat, maka pemerintah mengarahkan khususnya pada bidang ekonomi, 
dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi 
serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan di dunia usaha yang dilaksanakan 
melalui langkah-langkah dan kebijaksanaan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional 
sesuai dengan yang diharapkan. 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 peransertanya untuk mensukseskan 
pembangunan melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat.  
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Pemberian kredit sangat berguna bagi masyarakat karena dapat meningkatkan 
perekonomian mereka dalam daya guna 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 pada 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 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 kekurangmampuan masing-masing bank menilai mutu kredit yang telah 
mereka berikan. 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 menentukan mutu kebijakan tersebut. 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 operasional 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 efektifitas kerja. Dengan pengendalian internal yang memadai 
diharapkan dapat menjamin proses 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 



 

3 
 

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 Pemberian Kredit Micro study kasus 
pada Bank Rakyat Indonesia” 
 
1.2 Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan 
masalah penelitian ini adalah :  
Bagaimana penerapan proses audit internal bagian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia?  

Apakah penerapan proses audit internal bagian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan 
Standar Bank Indonesia ?  

1.3 Pembatasan Masalah  
Penulis melakukan penelitian mengenai proses penerapan internal audit pada PT Bank Rakyat 
Indoneia dan memfokuskannya pada proses penerapan audit internal bagian Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dan dibatasi hanya pada Cabang Bitung PT Bank Rakyat Indonesia . Penelitian proses 
penerapan audit internal bagian kredit ini juga hanya dibatasi pada proses on-site monitoring dan 
setelah diberlakukan PP baru mulai awal tahun 2010. 

1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai 
penerapan internal audit pada PT Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan perumusan masalah di 
atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui bagaimana penerapan proses audit internal bagian kredit di PT. Bank Rakyat 
Indonesia.  

2. Mengetahui apakah penerapan proses audit internal yang dilakukan PT Bank Rakyat 
telah sesuai dengan Standar Bank Indonesia.  

2. Landasan Teori 

2.1  Audit  

Untuk dapat memahami dan lebih memperjelas pengertian auditing secara baik, berikut ini 
pendapat beberapa ahli akuntansi :  

Agoes (2004:1) memberikan definisi dari auditing sebagai berikut :  
Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, 
terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan – catatan pembukuan 
dan bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 
kewajaran laporan keuangan tersebut.  

Definisi lain menurut Arens (2003:1) mengatakan auditing sebagai berikut  
Auditing adalah Proses pengumpulan dan pengawasan bahan bukti tentang informasi yang dapat 
di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independent 
untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – 
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kriteria yang telah di tetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independent 
dan kompeten. 
 
2.2 Audit internal.  

Audit internal adalah kegiatan audit yang dilakukan oleh audit intern atau yang biasanya 
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. 

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..”  

Sedangkan 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 jasa 
bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis 
penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen.  

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa audit internal adalah suatu fungsi atau kegiatan 
penilaian yang bebas dalam suatu organisasi dan sebagai pelayanan jasa terhadap organisasi 
tersebut.  

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 aktifitas yang diperiksa. 

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 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 
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memenuhi tanggung jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan obyektivitasnya yang 
berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”.  
Wewenang yang dapat ditetapkan 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 Mulyani dan Kananka (1998:202), fungsi audit internal adalah :  
“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. 

e. Program Audit Internal.  
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). 

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 berikut ini:  

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaannya.  

b. Informasi dasar (background information) 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.  
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g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan 
disampaikan.  

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit.  

2.  Pengujian dan Pengevaluasian Informasi  
 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:  
 

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, bila dipandang perlu 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.  
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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.  

2.   Auditee melakukan tindakan atas keputusan tersebut.  
3.  Auditor internal bersama auditee melakukan pengecekan kembali untuk melihat apakah 

tindakan perbaikan telah di ambil dan hasil yang diinginkan tercapai, atau manajemen 
dan komite audit telah menerima tanggung jawab apabilia tidak melakukan tindakan 
perbaikan tersebut.  

 
2.3 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 kesempatan 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”. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

3. Metode penelitian 

3.1 Objek Penelitian  
Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada sebuah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yaitu PT Bank Rakyat Indonesia bagian Resident Audit yang berlokasi di daerah 
Tanggerang. Objek penelitiannya adalah Analisis Penerapan Audit Internal pada bagian Kredit. 
Penelitian ini dilakukan mulai dari 15 Juni 2012 hingga selesai. 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  

1. Jenis data  

Kinerja 
Operasional 
Kantor Unit  

Laporan Temuan Audit 

Program 
Pemeriksaan (PP)  



 

8 
 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 
sekunder, dengan rincian sebagai berikut :  
 Data primer  

Data yang didapat langsung dari responden yaitu bagian Resident Audit PT Bank 
Rakyat Indonesia selama proses penelitian berlangsung.  

 Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari berbagai informasi yang didapatkan dari beberapa literatur 
yang ada di perpusatakaan terutama yang ada kaitannya dengan pembahasan 
penelitian dan bisa dijadikan referensi dalam penulisan penelitian ini. 

 
 
  

2. 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.  

 
3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri dari :  
 Penelitian Lapangan (Field Research)  

Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung obyek penelitian untuk 
memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang dibahas 

 
Teknik pengumpulan data antara lain: 

- Wawancara (Inquiry)  
Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan Resident Audit 
karena merupakan bagian yang kompeten berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Selain itu juga, bagian tersebut dianggap bertanggung jawab dan 
menguasai masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

- Observasi  
Pengamatan langsung yang dilakukan di bagian kredit baik dengan cara 
mengamati kegiatan bagian kredit dan penerapan internal audit pada bagian 
tersebut beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan  

 
 Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

 
Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis 

untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti. Selain itu, data yang 
terkumpulkan akan dijadikan dasar pertimbangan untuk mengeksplorasi berbagai indikator variable. 

 
 
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. 
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4. Pembahasan 

4.1 Latar Belakang Perusahaan 

Objek penelitian pada peneliti ini adalah PT. BRI cabang Bitung yang membawahi 12 kantor 
unit di wilayah Tanggerang. Merupakan perusahaan persero yang sudah go public milik BUMN. 
Dengan jasa utamanya adalah pemberian kredit. 

4.2 Deskripsi Data 

Pembatasan masalah yang akan dibahas terbatas hanya pada penerapan proses audit internal pada bagian 
kredit 

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 

 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. 

4.3 Analisa data 

1. Perencanaan  
Tabel  Kesesuaian Perencanaan 
SPFAIB PP PT Bank 

Rakyat Indonesia 
Kesimpulan 
 

PELAKSANAAN  
 

Kesimpulan 
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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 

Rincian terlampir 

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

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 
Kerja Fungsional RA 
Unit 

 
 

Sesuai 

 
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. 
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 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. 

 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 juga 
sesuai untuk RA unit disebabkan oleh pembagian tugas Tim Audit yang masing-masing 
berjangka waktu minimal 1 bulan, 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  

Persiapan Audit 
yang dilakukan 
oleh Resident 
Audit Intern PT 
BRI adalah 
pembuatan 
Memorandum 
Perencanaan 
Audit Internal 

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

Sesuai 
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b. Penetapan 
penugasan  
c. Pemberitahuan 
audit  
d. Penelitian 
pendahuluan  
 
Berdasarkan 
hasil penelitian 
pendahuluan 
maka disusunlah 
program audit.  
Rincian 
terlampir  

(MAPA).  
Format 
terlampir  

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

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

 

Tahapan persiapan audit PT BRI dapat dikatakan 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 
mendokumentasikan 
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/prosedur 
audit  
c. Penyusunan 
Kertas Kerja 
Pelaksanaan 
Audit (KKPA) 
d. penyusunan 

Sesuai Pelaksanaan audit 
pada bagian kredit 
khususnya KUR 
meliputi ke delapan 
tahap proses 
pelaksanaan audit. 
Dengan rincian 
kegiatan yang 
dilakukan pada saat 
pelaksanaan 
program audit 
adalah :  
a. Menentukan 
sampel berdasarkan 
:  
i) Nominal 

Kurang 
Sesuai 
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b. Bukti audit  
c. Evaluasi hasil 
audit  
d. Supervisi  
 
Rincian terlampir  

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  
 

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 formalitas . 

 

 
Kedelapan tahapan pelaksanaan audit PT Bank Rakyat Indonesia 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 sesuai dengan time table yang tertulis di MAPA dan Kertas Kerja 
Rencana Sasaran Kinerja masih bersifat formalitas dalam evaluasi kinerja untuk di wilayah 
tertentu. 
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4. Pelaporan  
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 
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.  
Penjelasan 
terlampir  

Proses 
penyusunan 
Laporan Hasil 
Audit perlu 
dilakukan cermat 
agar dapat 
menghasilkan 
laporan yang 
akurat  
sehingga 
bermanfaat bagi 
Auditee, yaitu :  
a. Kompilasi dan 
analisa temuan 
audit  
b. Konfirmasi 
dengan Auditee  
c. Diskusi 
dengan Auditee  
d. Review 
laporan  
 
Penjelasan 
terlampir  

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

sesuai 

 
.  Pada tahapan proses pelaporan audit yang dilaksanakan PT BRI terjadi ketidak sesuaian 
proses pelaporan yang tertulis di PP dengan SPFAIB yaitu tidak mencakup diskusi dengan 
Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau yang biasa di sebut dengan Kepala Audit Intern  
sebelum dilaksanakannya diskusi dengan Auditee. Implementasi pelaksanaan proses pelaporan 
yang dilakukan Tim Audit PT BRI sesuai dengan PP yang ada. 

 
5. Pemantauan (Monitoring) 
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Kesesuaian Pemantauan 

SPFAIB  PP PT Bank 
Rakyat 
Indonesia 

KESIMPULAN  
 

PELAKSANAAN  
 

Kesimpulan 

SKAI harus 
memantau dan 
menganalisis 
serta melaporkan 
perkembangan 
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  

RA Unit harus 
melakukan 
monitoring 
terhadap 
realisasi 
perbaikan 
manajemen 
sesuai 
kesepakatan saat 
exit meeting. 
 
Rincian terlampir 

Sesuai Jika hasil 
monitoring RA 
Kanca 
menyatakan 
perbaikan 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 

Sesuai 
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diselesaikan) serta 
melaporkan 
kepada Inspektur 
setiap 3 (tiga) 
bulan sebagai 
informasi yang 
harus dimasukkan 
kedalam Laporan 
Triwulan. 
 
Menginformasikan 
level temuan 
“Kantor Pusat” 
dan “Kanwil” ke 
kantor Inspeksi 
untuk 
ditindaklanjuti 

 
Ketiga hal dalam pengendalian mutu baik di SPFAIB, BPP PT Bank xxx 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 
ekstern  
 
Rincian 
terlampir  

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 

 
Ketiga hal dalam pengendalian mutu baik di SPFAIB, PP PT BRI dan implementasinya sesuai 
satu sama lainnya 

5. KESIMPULAN DAN SARAN  



 

17 
 

 
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  

2. Persiapan audit  

3. Pelaksanaan audit  

4. Pelaporan audit  

5. Pemantauan (Monitoring)  

6. Quality Assurance  
 

1. Penerapan proses audit internal PT BRI tersebut kurang sesuai dengan Program Pemeriksaan 
(PP) PT Bank Rakyat Indonesia yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit 
Intern (SPFAIB) yang ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini tercermin dari point-point 
penjelasan pelaksanaan yang dilakukan Tim Audit yang berasal dari Buku Program 
Pemeriksaan kurang sesuai dengan implementasi Tim Audit di lapangan.  
Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain dapat ditemukan pada bagian: 
 

 Pelaksanaan Audit 
Sedangkan implementasi pelaksanaan audit masih memiliki kekurangan dalam hal 
ketepatan jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan time table yang tertulis di MAPA 
dan Kertas Kerja Rencana Sasaran Kinerja masih bersifat formalitas dalam evaluasi 
kinerja untuk di wilayah tertentu. 

      Hal ini disebabkan: 
 

– Terlambatnya data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dari Divisi Menejemen 
Resiko dan Kantor unit  yang bersangkutan dikarenakan masih barunya system 
OPRA sehingga butuh penyesuaian dan Kantor Unit sendiri memiliki kegiatan 
operasional yang harus dijalankan sehingga terlambat dalam pemberian jadwal 
audit. 

– Diketemukannya masalah baru selama pelaksanaan audit sehingga dibutuhkan 
tambahan waktu untuk mengupas masalah lebih dalam.  

– Adanya pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk anggota Tim Audit sehingga 
sisa personil Tim Audit tidak dapat mengerjakan pelaksanaan audit dengan 
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maksimal. Terdapat anggota Tim Audit yang sakit ataupun sebelumnya telah 
mengajukan cuti.  

 Pelaporan Audit 
Pada tahapan proses pelaporan audit yang dilaksanakan PT BRI terjadi ketidak sesuaian 
proses pelaporan yang tertulis di PP dengan SPFAIB yaitu tidak mencakup diskusi 
dengan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau yang biasa di sebut dengan Kepala 
Audit Intern  sebelum dilaksanakannya diskusi dengan Auditee. Implementasi 
pelaksanaan proses pelaporan yang dilakukan Tim Audit PT BRI sesuai dengan PP yang 
ada 

 
 
 
5.2 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: 
 

 Untuk divisi menejemen risiko yang membidangi issue risk lebih berkompeten di 
dalam SDM. Sehingga jangka waktu pelaksanaan bisa sesuai dengan PP yang telah  
ada sehingga efektivitas dan efisiensi yang harus dicapai Resident Audit PT BRI 
dapat dicapai dengan lebih baik. Namun jika dalam kenyataannya sulit untuk 
memenuhi time table yang telah dituliskan pada PP, maka sebaiknya dilakukan 
perubahan time table pada PP sehingga Resident Audit memiliki lebih banyak waktu 
untuk melakukan proses audit pada sebuah Kantor Unit.  

 Penugasan tim Audit dalam suatu Resident Audit sebaiknya dilakukan secara rolling 
dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama. Karena dalam evluasi Kertas Kerja 
Rencana Sasaran Kinerja masih bersifat formalitas dalam mengvaluasi kinerja untuk 
di wilayah tertentu. Juga untuk mencegah terjadinya fraud. 

 Penambahan SDM pada Resident Audit sehingga terdapat beberapa pilihan auditor 
lainnya jika terdapat hambatan dalam proses audit dikarenakan SDM nya memiliki 
keperluan lain, yang akan berpengaruh baik kepada jangka waktu audit. Penambahan 
SDM dapat meningkatkan efisiensi waktu yang dapat dicapai PT BRI.  

 Penambahan tahapan dalam pelaporan audit yaitu melakukan diskusi terlebih dahulu 
dengan Kepala Residen Audit  sebelum melakukan diskusi dengan Auditee. 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 oleh Resident Audit PT BRI. 
  

Selain mencoba memberikan beberapa masukan kepada Resident Audit PT BRI, penulis 
menyarankan kepada peneliti yang akan melakukan riset selanjutnya untuk memperluas 
jangkauan penelitian untuk tidak hanya melakukan penelitian pada audit internal bagian KUR, 
namun bisa menjadikan beberapa jenis kredit sebagai bahan penelitian sehingga dapat terdapat 
beberapa perbandingan. 
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