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ABSTRACT 

 Earning assets of regional development banks of Indonesia shows an improvement in 

the amount of loan given that directly proportional with non performing loan from early 

2008 to early 2010. This situation indicates an inadequate bank‟s internal control that it isn‟t 

supposed to have increasing amount of non performing loan from time to time. One of 

internal control‟s tools owned by a bank is the internal audit function. Internal auditors have 

to capture the bank‟s performance in certain period with the aim of knowing the errors that 

bank had done. Internal auditor‟s good performance suppose to lead to the decrease of 

bank‟s nonperforming loan.  

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 of 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 to one another so they must be done sequentially. These 

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

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

by PT Bank xxx rated less according to the standard policy set by The Bank of Indonesia. 

 Keywords : internal audit, loan, non performing loan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Kenaikan jumlah nilai perkreditan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam data statistik Bank Indonesia yang diuraikan  Statistik Perbankan 

Indonesia (SPI) menunjukkan bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank yang terdaftar 

tersebut rata-rata mengalami kenaikan selama tahun 2008 hingga awal 2010. Hal ini juga sejalan 

dengan kenaikan rasio Non Performing Loan (NPL) yang dialami BPD selama tahun 2008 hingga 

awal 2010, walaupun pada akhir tahun 2009 sempat menurun namun diketahui bahwa nilai NPL yang 

menurun tersebut tidak bertahan lama karena kembali mengalami kenaikan pada awal tahun 2010.   

 Kenaikan jumlah kredit yang diberikan yang berbanding lurus dengan nilai NPL pada BPD 

mengindikasikan adanya pengendalian internal yang tidak memadai di dalam BPD. Pengendalian 

internal yang memadai seharusnya dapat menekan nilai NPL agar tidak terus meningkat pada setiap 

bulannya. Sehingga kenaikan pemberian kredit tidak serta diikuti oleh kenaikan NPL pada BPD. Hal 

tersebut sesuai dengan salah satu tujuan umum yang akan dicapai pengendalian internal menurut 

COSO yaitu meningkatkan susunan, keekonomisan, efisiensi, efektivitas operasi sesuai dengan misi 

organisasi. Salah satu komponen pengendalian internal adalah aktivitas control dimana komponen ini 

mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep kontrol internal dan harus 

dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan. Audit internal merupakan bagian dari 

aktivitas control dalam pengendalian internal. (Sawyer : 2005) 

 Penerimaan pengajuan kredit di bank harus didasari dengan risk management based audit 

yaitu suatu metodologi audit dengan pendekatan resiko dan proses (http://www.bpkp.go.id). Salah 

satu pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian risk management based audit adalah 
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internal audit bagian perkreditan. Pihak tersebut bertugas memotret keadaan bank secara keseluruhan 

sehingga jika terdapat indikasi masalah yang muncul dapat segera ditangani. Tugas tersebut 

mencakup dalam  pemberian kredit maupun dalam hal pembayaran kembalinya. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa penerapan audit internal yang baik sangat dibutuhkan dalam suatu bank.  

Berbekal dari hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai penerapan 

audit internal pada PT Bank xxx. Alasan penulis memilih PT Bank xxx adalah karena wilayah kerja 

PT Bank xxx merupakan wilayah dengan nilai NPL terbesar di seluruh Indonesia sehingga penulis 

ingin mengetahui bagaimana penerapan audit internal  dalam BPD tersebut. Dalam hal ini penulis 

membatasi penelitian audit internal pada bagian kredit. Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih 

judul sebagai berikut : “Analisis  Penerapan Proses Audit Internal Bagian Kredit (studi kasus PT 

Bank xxx)” 

 

B. 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 xxx ? 

 Apakah penerapan proses audit internal bagian kredit di PT Bank xxx sudah sesuai dengan 

Standar Bank Indonesia ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penulis melakukan penelitian mengenai proses penerapan internal audit pada PT Bank xxx 

dan memfokuskannya pada proses penerapan audit internal bagian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 

dan dibatasi hanya pada Cabang Pembantu PT Bank xxx. Penelitian proses penerapan audit internal 

bagian kredit ini juga hanya dibatasi pada proses on-site monitoring dan setelah diberlakukan BPP 

baru mulai awal tahun 2009.  
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D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai 

penerapan internal audit pada PT Bank xxx. Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah :  

 Mengetahui bagaimana penerapan proses audit internal bagian kredit di PT. Bank xxx. 

 Mengetahui apakah penerapan proses audit internal yang dilakukan PT Bank xxx telah sesuai 

dengan Standar Bank Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun 

tidak langsung bagi PT. Bank xxx tempat penulis melakukan penelitian. Selain itu diharapkan hasil 

penelitian juga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi ini dan juga penulis 

sendiri. 

Adapun manfaat yang diberikan adalah : 

 Penulis 

Penulisan ini merupakan media bagi penulis untuk melakukan analisa terhadap suatu 

permasalahan yang terjadi secara nyata dalam perusahaan dan dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Penulisan ini juga sebagai sarana untuk membandingkan Standar yang telah 

ditetapkan Bank Indonesia dengan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang kemudian 

diimplementasikan dalam pelaksanaannya.   Selain itu penulisan ini juga berguna sebagai 

salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang akuntansi . 
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 Bagi Perusahaan  

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana bagi perusahaan untuk 

menerima masukan ataupun saran mengenai permasalahan yang diteliti dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. 

 Pembaca hasil penelitian 

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan, serta menambah informasi kepada pembaca mengenai masalah yang diteliti.  

 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penulis memilih topik penelitian beserta masalah 

penelitian yang akan dibahas. Selain itu dijelaskan juga tujuan dan manfaat dilakukannya 

penelitian dan bagaimana sistematika penulisan penelitian. 

 BAB II : Landasan teori 

Terdiri atas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian dan hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran yang sesuai 

dengan tujuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah, dan hipotesis yang merupakan 

jawaban atau pemecahan sementara atas masalah yang diteliti. 

 BAB III : Metodologi Penelitian 

Berisi objek penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian dan bagian-bagian yang 

melengkapinya, metode pengumpulan data yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkannya, dan metode analisis data yakni cara 

yang diambil penulis untuk mengolah data dan informasi yang telah didapat sebelumnya. 

 BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil analisis sehubungan dengan 

perumusan masalah yang telah ditetapkan untuk diteliti. 
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 BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Merupakan penutup dari semua bab yang berisi kesimpulan atas penelitian yang telah 

dilakukan dan saran yang bisa diberikan untuk meningkatkan kualitas objek penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Audit 

Secara umum audit dapat diartikan sebagai proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut, hal ini dirangkum dari 

beberapa pernyataan para ahli tentang arti dari audit, antara lain adalah menurut American Accouting 

Association (AAA) yang dibahas Willian C. Boynton : 

“A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about 

economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and 

established criteria and communicating the result to interested users” (2001:4) 

Pelaku kegiatan audit disebut dengan istilah auditor. Mulyadi dan Kanaka Puradiredja 

(1998:26)  menyebutkan bahwa : 

“Orang atau Kelompok yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi tiga 

golongan, yaitu auditor independent, 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 daam bidang 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti : kreditur, 
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investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi 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 profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan 

pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi 

dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. 

Pada umumnya yang disebut dengan auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

 Auditor Intern 

Auditor yang bekerja dalam perusahaan baik Negara maupun swasta, yang tugas pokoknya 

adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak 

telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap aset-aset organisasi, 

menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan 

keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 

Menurut Arens dan Loebbecke, jenis-jenis audit menurut tujuannya dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga, terdiri dari : 

 

 Audit Laporan Keuangan 

Audit pengumpulan bukti dari penilaian laporan keuangan entitas dan menggunakan bukti 

tersebut untuk meyakinkan ketaatan dari penilaian terhadap standar akuntansi yang berlaku 

umum. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntasi 

Keuangan (PSAK). 
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 Audit Kepatuhan 

Mempertimbangkan apakah seseorang atau entitas telah mengikuti prosedur atau aturan 

tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, 

hasil audit ketaatan biasanya tidak dilaporkan pada pihak luar, tetapi pada pihak tertentu 

dalam organisasi. 

 Audit operasional 

Merupakan pemeriksaan sistematis atas aktivitas organisasi atau bagian dari organisasi dalam 

hubungan dengan tujuan yang telah ditentukan dengan maksud untuk menilai kinerja suatu 

organisasi apakah telah efisien dan efektif, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan 

membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut. Umumnya, setelah audit 

operasional selesai auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk 

perbaikan operasional perusahaan.  

 

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 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam SPAP (Standar Pelaporan Akuntan Publik) 

audit internal adalah :  

Analisis Penerapan..., Putri Ekarina, Ak.-Ibs, 2010 
 



“Suatu aktivitas penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

aktivitas-aktivitas organisasi sebagai pemberi bantuan bagi manajemen”. (1998 ; 322).  

Sedangkan menurut Brink Z. victor dan Witt Herbert dalam bukunya “Modern Internal Auditing”, 

pengertian audit internal adalah sebagai berikut : 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within organization to examine 

and evaluate its activities as a service to the organization”. (1999 ; 1-1). 

Adapun menurut IIA‟S Board of Director pengertian internal audit sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add 

value and improve an organization‟s operations. It helps an organization accomplish its objectives by 

bringing a systematic, diciplined approach to evaluate an improve the effectiveness of risk 

management, control and governance processes”. (1999, Vol. LVI : II pp 11 ; 40-41) 

Yang terjemahan bebasnya adalah : 

“Audit intern adalah aktivitas pengujian yang memberikan keandalan/jaminan yang independent, dan 

obyektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan 

perbaikan terhadap operasi organisasi.” 

 Secara umum pengertian audit internal seperti yang dikutip dari Citra Monica dalam 

skripsinya yang berjudul Hubungan Persepsi Auditor Internal atas Kode Etik dengan Efektivitas 

Pelaksanaan Kredit adalah suatu aktivitas yang berisi penilaian yang bersifat independen yang 

dibentuk organisasi untuk memeriksa atau menilai aktivitas-aktivitas organisasi sebagai jasa  terhadap 

organisasi. 

b.  Tujuan Audit Internal 

 Menurut Akmal pada bukunya yang berjudul Pemeriksaan intern (Internal Audit) tujuan 

internal audit adalah : 
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“memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan dalam organisasi melalui pendekatan sistematis, 

disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektivan manajemen risiko, 

pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.”(2006:5) 

 Untuk mencapai tujuan yang luas tersebut, auditor internal melaksanakan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

 Menilai ketetapan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk pengendalian 

manajemen pengolahan data eletronik (PDE) 

 Mengidentifikasi dan mengukur risiko 

 Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, peraturan dan 

perundang-undangan 

 Memastikan pertanggung jawaban dan perlindungan terhadap aktiva 

 Menentukan tingkat keandalan data/informasi 

 Menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan effisien serta apakah tujuan 

organisasi sudah tercapai 

 Mencegah dan mendeteksi kecurangan 

 Memberikan jasa konsultasi 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan audit internal adalah membantu seluruh tingkatan 

manajemen organisasi dalam memberikan penilaian terhadap pengendalian dan kegiatan perusahaan 

mengenai kesalahan-kesalahan (errors) dan temuan-temuan (irregularities) sehingga manajemen 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan cara memberikan analisis, penilaian, 

rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. 

c.  Ruang Lingkup Audit Internal 

 Ruang lingkup audit internal berbanding lurus dengan besar organisasi dan permintaan 

manajemen organisasi yang bersangkutan. Semakin besar organisasi dan semakin besar permintaan 

manajemen maka semakin besar pula ruang lingkup audit internalnya. Pernyataan tersebut didasarkan 

pada pernyataan mengenai ruang lingkup audit intern yang dikemukakan oleh IIA sebagai berikut : 
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“The scope of internal auditing should encompass the examination and evaluation of the adequacy 

and effectiveness of the organizations‟ system of internal control and quality of performance in 

carrying out assigned responsibilities”. (1995 ; 29) 

Sejalan dengan hal tersebut, ICAA juga mengemukakan ruang lingkup audit intern sebagai berikut : 

“The scope and objectives of internal audit variedly and are dependent upon the size and structure of 

entity and the requirements of its management. Normally however internal audit operates in one of 

more of the following areas: 

 Review of accounting system and related internal controls. 

 Examination of management of financial and operating information 

 Examination of the economy, efficiency and effectiveness of operations including non 

financial control of an organization 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah ruang lingkup audit internal 

mencakup pengujian dan pengevaluasian kelayakan dan keefektifan pengendalian internal dan 

kualitas kinerja yang berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan termasuk : 

 Mereview reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional 

Berfungsi untuk membantu para anggota organisasi untuk agar dapat menyelesaikan tanggung 

jawabnya secara efektif, untuk tujuan tersebut pengawasan internal menyediakan bagi mereka 

berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi sehubungan aktivitas yang 

diperiksa. 

 Mereview sistem yang ada 

Memastikan kepatuhannya kepada kebijakan rencana, hukum, dan peraturan yang dapat 

mempengaruhi secara signifikan terhadap operasi dan pelaporan, serta menentukan apakah 

organisasi mematuhi hal tersebut atau tidak. 

 Mereview sarana pengamanan aktiva 

Melakukan review dan memverifikasi keberadaan aktiva tersebut bila dipandang perlu. 
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 Menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya 

Keekonomisan berarti menggunakan sumber daya secara hati-hati dan bijaksana agar 

diperoleh hasil terbaik, sedangkan efisiensi berarti kemampuan untuk meminimalisir kerugian 

dan pemborosan sumber daya dan menghasilkan suatu output. 

 Mereview operasi atau program  

Menentukan apakah hasilnya konsisten dengan sasaran dan tujuan yang akan ditetapkan, dan 

menentukan apakah operasi dan program dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. 

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. 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 

 Memberikan rekomendasi kegiatan-kegiatan perbaikan bagi perusahaan 
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Tugas audit internal sehubungan dengan fungsinya adalah menjalankan penyelidikan dan penilaian 

pengendalian internal dan keefesienan pelaksanaan fungsi di berbagai unit dalam perusahaan tersebut. 

e.  Independensi Audit Internal 

 Pekerjaan auditor sangat erat kaitannya dengan independensi, begitu pula dengan auditor 

internal. Maka dari itu sangatlah penting untuk seorang auditor internal untuk bekerja tanpa pengaruh 

siapapun. Dengan sikap independen tersebut diharapkan auditor dapat melaksanakan audit dengan 

maksimal. Mengenai independensi auditor internal dalam sikap dan status organisasi dikemukakan 

oleh Hiro Tugiman (1997:20) bahwa : 

“auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa . para auditor 

internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. 

Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa 

prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini 

dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektifitas para auditor internal.” 

 Status Organisasi 

Status organisasi unit audit internal harus memberikan kebebasan terhadap auditor internal 

dalam hal menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang merupakan tugasnya. Selain itu 

juga, auditor internal juga harus mendapatkan dukungan penuh dari dewan dan manajemen 

senior sehingga dapat bekerja sama dengan pihak yang akan diperiksa. Auditor internal harus 

memperoleh kebebasan dalam melaksanakan tugasnya namun tanpa campur tangan pihak 

lain. 

 Objektivitas 

Merupakan sikap mental bebas yang harus dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan 

kegiatan audit. Auditor tidak diperkenankan menempatkan penilaian berdasarkan pandangan 

pihak lain atau berdasarkan audit yang dilakukan pihak lain. 
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f.  Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal 

 Dalam suatu organisasi, wewenang dan tanggung jawab audit intern harus ditetapkan secara 

jelas sesuai dengan kebijakan manajemen, wewenang untuk menyusun program audit intern secara 

menyeluruh dalam perusahaan dipegang oleh kepala bagian audit intern. Audit intern menguji 

kecermatan dan keberhasilan dari sistem pengendalian manajemen yang digunakan perusahaan dalam 

pelaksanaan tugasnya agar tercapai tujuan perusahaan sesuai rencana dan kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan. Guna melaksanakan tugasnya bagian audit intern mempunyai wewenang penuh untuk 

memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan-catatan harta milik dan pegawai perusahaan. 

 Menurut The institute of Internal Auditors (1997:50), tanggung jawab audit internal sebagai 

berikut : 

“The purpose, authority, and responsibility of internal auditing department should be defined in 

formal written document (charter).” 

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa tujuan, wewenang dan tanggung jawab dari pelaksanaan 

internal audit harus dicatat secara tertulis dalam dokumen yang resmi. 

 Wewenang yang dimiliki oleh internal auditor antara lain : 

 Menyusun program audit internal secara menyeluruh atas semua aktivitas dalam perusahaan 

 Menguji keandalan pengendalian manajemen 

 Dapat memasuki semua bagian perusahaan, memeriksa seluruh catatan, pelaporan serta asset 

perusahaan tanpa pengecualian 

Auditor internal diberikan kebebasan untuk melihat, memeriksa, dan meninjau kebijakan-kebijakan, 

rencana, catatan-catatan, dan prosedur-prosedur yang ada dengan cara apapun tanpa harus 

mengganggu tanggung jawab yang dimiliki pihak lain di dalam perusahaan tersebut. 

 Tanggung jawab audit internal menurut IAI dan SPAP (2001:322.1) adalah sebagai berikut : 

“Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan evaluasi, memberikan 

keyakinan dan rekomendasi, informasi kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau 
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pihak lain yang  setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tangggung jawabnya 

tersebut audit intern mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang 

diauditnya.” 

g.  Program Audit Internal 

 Program audit merupakan pedoman bagi auditor atau termasuk dalam kesatuan supervisi audit 

dalam mengambil langkah-langkah audit yaitu mengumpulkan barang bukti audit dan memungkinkan 

auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan dan efektivitas aktivitas 

yang diperiksa seperti yang dikutip dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Citra Monica. 

Program tersebut berisi arahan-arahan pemeriksaan dan evaluasi informasi yang dibutuhkan untuk 

memenuhi tujuan-tujuan audit dalam ruang lingkup penugasan audit. 

 Menurut Lawrence B. Sawyer, JD, CIA, PA dalam bukunya Sawyer‟s internal auditing, 

terdapat beberapa manfaat dari program audit yang tersusun dengan baik, yaitu: 

 Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang merupakan suatu 

rencana yang dapat dikomunikasikan dengan baik kepada supervisor audit maupun kepada 

staf audit 

 Menjadi dasar penugasan audit 

 Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu 

audit yang dianggarkan 

 Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan 

apa yang direncanakan 

 Membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit 

 Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan 

 Membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan 

audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan 

 Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan 
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 Menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya audit yang 

telah dilakukan 

h.  Tahap-tahap Audit Internal 

Menurut Hiro Tugiman (1997:53) tahap-tahap pelaksanaan audit adalah sebagai berikut : 

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan 

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (follow up)” 

 Perencanaan pemeriksaaan 

Perencanaan audit internal harus didokumentasikan meliputi hal-hal berikut ini : 

 Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan 

 Memperoleh informasi dasar mengenai kegiatan yang akan di audit 

 Penentuan tenaga yang dibutuhkan untuk mengaudit 

 Pemberitahuan kepada pihak yang dianggap perlu 

 Melaksanakan survey untuk mengenal kegiatan yang akan diaudit secara lebih dalam, 

risiko-risiko beserta pengawasan untuk mengidentifikasikan daerah yang ditekankan 

dalam audit dan memeperoleh berbagai alasan dan sasaran dari pihak yang akan 

diperiksa 

 Penulisan program audit 

 Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil audit akan diserahkan 

 Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit 

 Pengujian dan Pengevaluasian informasi 

Audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, mengintepretasikan dan membuktikan 

kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. 

 Pemberitahuan hasil 

Auditor harus melaporkan hasil audit yang didapat setelah melaksanakan proses audit. 

Hasil yang didapat haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. Di dalam laporan 
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juga harus mengemukakan maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksa, bila dipandang 

perlu dapat menyatakan pendapat pemeriksa. 

 Tindak lanjut (follow up) 

Audit internal harus meninjau dan menindaklanjuti untuk memastikan bahwa temuan 

audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan tepat. 

i.  Laporan Hasil Audit Internal 

 Laporan hasil audit merupakan rangkuman seluruh kegiatan pengauditan dan tanggung jawab 

auditor internal untuk menginformasikan hasil temuan audit yang berasal dari aktivitas audit yang 

dikerjakannya. Laporan audit yang objektif dan efektif sangat berguna bagi manajemen perusahaan 

karena dari sanalah didapat evaluasi hasil kinerja manajemen sebelumnya sehingga diharapkan dapat 

menjadi pembelajaran guna peningkatan kinerja manajemen di masa yang akan datang. Laporan hasil 

audit yang efektif tersebut sangat bergantung pada kualitas pekerjaan yang dilakukan sebelumnya, 

bahkan terkadang kualitas pekerjaan yang baguspun tidak dapat menjamin hasil laporan audit yang 

baik karena penyajian nya kurang memadai. 

Menurut Hiro Tugiman (1997:68-74) hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan 

laporan audit yang baik, yaitu : 

 laporan tertulis yang telah ditandatangani dikeluarkan setelah pengujian  terhadap  

pemeriksaan selesai dilakukan, sedangkan laporan sementara hanya dapat dibuat secara 

tertulis maupun lisan dan diserahkan secara formal atau informal 

 sebelum laporan tersebut diterbitkan, auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi dengan tindakan manajemen, sebelum mengeluarkan laporan 

akhir 

 laporan harus objektif, ringkas, jelas, konstruktif dan tepat waktu 

 laporan harus mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan. 

Bila dipandang perlu, laporan harus berisikan pernyataan panda[at auditor. 
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 Laporan dapat mencakup rekomendasi yang membangun dan menyatakan hasil serta tindakan 

koreksi yang memuaskan. 

 Laporan harus mencakup pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan 

atau rekomendasi dan dapat pula dicantumkan dalam laporan audit. 

 Laporan harus disetujui oleh kepala bagian auditor internal sebelum diterbitkan serta harus 

menyatakan kepada siapa laporan tersebut ditujukan. 

 

Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Internal oleh Manajemen 

 Setelah laporan hasil audit diberikan kepada auditee, masih ada tugas yang diemban oleh 

auditor internal yaitu tindak lanjut yang dilakukan manajemen terhadap laporan yang diterimanya. 

Terdapat tiga bentuk umum tindak lanjut manajemen menurut  The Institute of Internal Auditors 

(1997:207), yakni : 

 Top management consults with the auditee to decide if, when, and how any auditors 

recommendations will be acted upon. 

 The auditee acts on those decisions. 

 The auditors, after the completion of the audit, check back with the auditee to see if corrective 

actions have been taken and desired result are being achieved, or that management and the 

board have accepted the responsibility of not taking corrective action. 

Diterjemahkan sebagai berikut : 

 Manajemen puncak melakukan konsultasi dengan pihak auditee untuk memutuskan jika, 

kapan, dan bagaimana rekomendasi auditor dilaksanakan 

 Auditee melaksanakan tindakan atas keputusan tersebut 

 Auditor internal bersama auditee melakukan pengecekan kembali untuk mengetahui apakah 

tindakan perbaikan telah dilakukan dan hasil yang diinginkan telah tercapai. Manajemen dan 

komite audit memliki tanggung jawab jika tidak terlaksananya tindakan perbaikan tersebut 
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3.Kredit 

 Kata kredit berasal dari bahasa yunani „credere‟ yang memiliki arti „ kepercayaan‟, sedangkan 

dalam bahasa latin adalah „creditum‟ yang memiliki arti „kepercayaan dan kebenaran‟. Berkaca pada 

arti kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur kepercayaan merupakan hal utama dalam 

proses kredit. Hal ini berarti seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa 

kredit kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, dan penerima kredit 

(debitur) memperoleh kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditetapkan. 

a. Pengertian Kredit 

 Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud kredit  

adalah : 

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak  lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” 

b. Unsur-Unsur dan Tujuan Perkreditan  

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001:111), yang diterbitkan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI), berdasarkan pengertiannya, kredit memiliki enam unsur sebagai berikut : 

 Persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam 

Kesepakatan antara pihak bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dengan nasabah 

sebagai objek penerima kredit (debitur) 

 Kepercayaan 

Keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang dapat berupa uang atau barang/jasa 

yang dapat diebrikan dapat diterima kembali di masa yang akan datang 
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 Tingkat risiko 

Pemberi kredit dihadapkan pada resiko, karena prestasi berupa uang atau barang yang 

diberikan kepada debitur, akan kembali dalam jangka waktu tertentu sehingga 

pemberi kredit dihadapkan pada unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan resiko 

 Prestasi 

Bentuk kredit yang diberikan berupa uang atau barang/jasa. Pada umumnya prestasi 

yang diberikan oleh bank berupa pinjaman berbentuk uang. 

 Kontra Prestasi 

Dalam perkreditan kontra prestasi disebut sebagai bunga kredit, yaitu suatu nilai dari 

prestasi yang diberikan pada penerima kredit yang akan diterima oleh pemberi kredit 

oleh pemberi kredit sebagai imbalan atau hasil keuntungan dalam jangka waktu 

tertentu, yang umumnya berbentuk uang. 

 Tujuan kredit mencakup hal-hal yang ada pokoknya : 

 Keuntungan (profitability) 

Berupa pemberian kredit yang terjelma dalm bentuk bunga yang diterima. 

 Keamanan (safety) 

Bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul 

terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan diharapkan menjadi kenyataan. 

c. Jenis-Jenis Kredit 

 Keragaman jenis usaha yang ada mengakibatkan beragam pula kebutuhan dana yang 

diinginkan masyarakat sehingga menyebabkan jenis kredit menjadi beragam. Menurut Kasmir 

(2003:109-112) jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk 

masyarakat terdiri dari berbagai jenis kredit antara lain : 
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 Segi tujuan 

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

- kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha atau 

produksi atau investasi. 

- kredit perdagangan, yaitu 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, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan 

biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja 

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

biasanya dilakukan untuk melakukan investasi 

- krdit jangka panjang, yaitu kredit yang nerjangka waktu lebih dari 3 tahun 

 Segi jaminan 

- kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu 

- kredit jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan. 

Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan 

orang 

 Segi kegunaan 

- kredit modal kerja, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu 

bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya 
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- kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh 

suatu bank untuk melakukan investasi atau penanaman modal, yang ditujukan untuk 

memperluas usahanya atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan 

rehabilitasi 

 Segi sektor usaha 

- kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai sektor pertanian atau perkebunan 

- kredit peternakan, yaitu kredeit yang diberikan di sektor peternakan 

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

kecil, menengah dan besar 

- kredit pertambangan, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha tambang 

- kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan 

prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa 

- kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para kalangan professional  

- kredit perumahan, yaitu kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian 

perumahan 

-dan sektor-sektor lainnya 

d. Prinsip-prinsip Kredit 

 Pertimbangan utama dalam suatu permohonan kredit adalah apakah kredit yang akan 

diberikan tersebut mampu dilunasi atau tidak. Pada umumnya, analis kredit mempertimbangkan 

berdasarkan Prinsip 5C dan prinsip 7P seperti yang dikemukakan oleh Kashmir (2003:117-120). 

Kegiatan perkreditan secara sehat dikenal dengan analisis 5C sekarang berkembang menjadi 7C, 

yaitu: 
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 Character 

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

kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk dapat membaca karakter calon 

debitur 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. 

 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 nama capability. 

 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.  

 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. 

 Condition of Economy 

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

sekarang ini dan prediksi untu dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau 

prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang 

baik, sehingga kemungkinan kreidt tersebut bermasalah relatif kecil. 
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 Constrain 

Yaitu batasan-batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan seseorang 

melakukan bisnis di suatu tempat. 

 Covering 

Yaitu penutupan asuransi terhadap kreidt yang diberikan dari risiko kemacetan. 

Asuransi kredit ini ditutup oleh PT Asuransi Kredit Indonesia dan jenis yang 

diasuransikan sampai sekarang ini adalah KUK. 

Selanjutnya penilaian kredit dapat pula dilakukan melalui analisis 7P yang memiliki unsur penilaian 

sebagai berikut : 

 Personality 

Yaitu  menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun 

kepribadiannya dimasa lalu. Personality mencakup juga sikap, emosi, tingkah laku 

dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

 Party 

Yaitu  mengklasifikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu, 

berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah akan mendapatkan 

fasilitas kredit yang berbeda. 

 Purpose 

Yaitu  untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis 

kredit yang diinginkan nasabah.  Tujuan pengambilan kredit dapat kredit bermacam-

macam sesuai kebutuhan. 

 Prospect 

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

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

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

Analisis Penerapan..., Putri Ekarina, Ak.-Ibs, 2010 
 



 Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara mengembalikan kredit yang telah diambil atau 

dari mana sumber dana pengembalian kredit tersebut. 

 Profitability 

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

akan meningkat,  apalagi dengan adanya tambahan kredit yang akan  diperolehnya. 

 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. 

 

3. 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 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. Disamping itu, menyadari kedudukan strategis dari perbankan dalam 

perekonomian, Audit Intern bank diharapkan dapat menjaga perkembangan bank kearah 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 yang diharapkan, diperlukan adanya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank 
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(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 

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 dibawah 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. 

 Pengangkatan dan pemberhentian 

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi bank dengan persetujuan Dewan 

Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. 

 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). 
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 Pelaporan  

Hal-hal sehubungan dengan pelaporan  antara lain : 

o Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan 

tembusan kepada Direktur Kepatuhan. 

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 : 

o Bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain 

yang berkepentingan, telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. 

o Bahwa bank mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 
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 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. 

 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. 

o Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan sumber daya dan 

dan serta asset bank . 

o Ruang lingkup kegiatan Audit Intern. 

o Penyertaan bahwa Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung 

jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

 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. 
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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 : 

 Penentuan Tujuan Audit 

Tujuan dari SKAI harus bisa diukur dan sesuai dengan rencana dan  anggaran operasi bank 

 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 sebelumnya. Hal-hal ini yang harus diperhatikan dalam membuat 

skedul audit antara lain : 

o Temuan audit periode sebelumnya. 

o 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. 

 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. 

 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 : 

 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. 

 Review Intern 

Auditor Intern juga harus melakukan review secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan 

audit  yang mereka hasilkan. 

 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 memmuat 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 olleh besar organisasi, karakteristik, volume dan 

kompleksitas operasi masing-masing bank. Oleh karena itu, setiap  pelaksanaan kegiatan audit  perlu 

memperhatikan kondisi dari masing-masing bank. Pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 tahap 

kegiayan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan tugas audit, pelaporan 

hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. 
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a. Persiapan Audit 

Pelaksanaan audit harus dipersiapakan dengan baik  agar tujuan audit dapat dicapai dengan 

cara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan 

penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan. 

 Metode Pendekatan Auditor Intern 

Auditor Inntern harus mampu menggunakan metode-metode pendekatan yang diperlukan 

untuk pelaksanaan audit intern, agar pelaksanaan auditnya dapat berlangsung secara efektif 

dan efisien. Metode pendekatan tersebut dapat berbeda antara satu auditor dengan auditor 

ainnya serta dalam satu bank dengan bank lainnya. Namun sekurang-kurangnya, Auditor 

Intern perlu memperhatikan aspek-aspek teknis seperti cara dan penetapan sampling, tekhnik 

pengujian yang dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan dan cara mendapatkannya 

serta memperhatikan konsep materialitas. 

 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. 

 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. 

 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau 

fungsi Auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis 

sehingga Auditor dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. Dalam tahap ini Auditor 

harus mengenal dengan baik aspek-aspek dari Auditee antara lain fungsi, struktur oorganisasi, 

wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, system dan prosedur operasional, risiko kegiatan 

dan pengendaliannya, indikastor keberhasilan, aspek legal dan ketentuan lainnya. Untuk dapat 

memperoleh gambaran  secara menyeluruh atas system yang akan diaudit perlu dibuat suatu 

bagan alur, sehingga karakterisktik kkegiatan yang berkaitan satu sama lainnya akan dapat 

lebih mudah dipahami. Analisis terhadap penelitian pendahuluan tersebut digunakan sebagai 

dasar pennyusunan program audit secara lebih rinci. Informasi dan hasil analisis tersebut 

perlu didokumentasikan secara lengkap dalam arsip permanen. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan disusun program audit. Program audit harus : 

 Merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intern dalam mengumpulkan,  menganalisis, 

menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk 

catatan untuk pemeriksaan yang akan datang. 

 Menyatakan tujuan audit. 
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 Menetapkan luas, tingkat dan metodelogi pengujian yang diperlukan  guna mencapai tujuan 

audit untuk tiap tahapan audit. 

 Menetapkan jangka waktu pemeriksaan. 

 Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yag harus diuji, termasuk 

pengolahan data eleltronik. 

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. 

 Proses Audit 

Proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

o Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan. 

o Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk mendapatkan temuan 

dan rekomendasi audit. 

o 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. 

o Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang telah 

dilakukan. 

o Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit. 

o Membahas hasil audit dengan Auditee. 

 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 
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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. 

 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 : 

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 

 

Analisis Penerapan..., Putri Ekarina, Ak.-Ibs, 2010 
 



 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 : 

o Penyiapan instruksi yang jelas kepada Auditor Intern dan persetujuan program audit, 

o Pengawasan pelaksanaan program  audit, 

o Penetapan kecukupan kertas kerja audit, 

o Penilaian mengenai akurasi, obyektivitas, kelengkapan dan ketepatan waktu dari 

laporan hasil audit, 

o Penilaian ayas pencapaian tujuan dan sasaran audit. 

Bukti pelaksanaan kegiaatn supervisi harus  didokumentasikan dan diadministrasikan. 

Tingkat supervisi yang dilakukan harus disesuaiakan dengan 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 
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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 dipertanggungjawabkan. 

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. 

 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 : 
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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. 

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. 
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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 

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 

Analisis Penerapan..., Putri Ekarina, Ak.-Ibs, 2010 
 



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 

ditindaklanjuti. 

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 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 tidnak 
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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. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran ini merupakan gambaran terstruktur penelitian yang akan dilakukan 

penulis pada Grup Audit Intern di PT Bank xxx. 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 Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank xxx dan apakah proses tersebut 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia 

 

 

 

 

 

  

    Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Tahap yang dilakukan penulis adalah melakukan penelitian terhadap Buku Pedoman 

Pelaksanaan (BPP) PT Bank xxx yang kemudian disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia yaitu Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), setelah itu 

Kinerja Operasional 

Kantor Capem 
Audit  

Buku Pedoman Pelaksanaan 

(BPP) 

Temuan Laporan 
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penulis membandingkan implementasi pelaksanaan yang dilakukan Grup Audit Intern dengan BPP 

yang telah ditetapkan PT Bank xxx. Kesesuaian tersebut akan menunjukkan bahwa pelaksanaan audit 

telah memenuhi tujuan pelaksanaan audit yaitu secara efektivitas, efisiensi dan ekonomis. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

 Dalam penulisan ini,  penelitian dilakukan pada sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

yaitu PT Bank xxx bagian Grup Audit Intern (GAI) yang berlokasi di daerah Jakarta. Objek 

penelitiannya adalah Analisis Penerapan Audit Internal pada bagian Kredit. Penelitian ini dilakukan 

mulai dari 15 Juni 2010 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. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

 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 Grup Audit Intern PT Bank xxx 

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.  
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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 Grup Audit 

Intern (GAI) 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. 
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C. 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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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah singkat  

Perseroan pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank xxx” sebagaimana 

termaktub dalam akta Perseroan Terbatas Perusahaan Bank xxx (PT Bank xxx) No. 30 tanggal 11 

April 1961 dibuat oleh dan dihadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/31/13 

tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 

di bawah No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita 

Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.  

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia No. 13 

Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, kedudukan hukum 

Perseroan diubah dan dialihkan dari Perseroan Terbatas Bank xxx menjadi Bank xxx berdasarkan 

Peraturan Daerah, Jakarta - DKI No. 6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank 

Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya) yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. Pem.10/87/1-858-sk. tanggal 5 Desember 1978 dan 

diundangkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1979 Seri D No. 11 tanggal 2 Mei 

1979 serta sebagaimana Peraturan Daerah No. 1 tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dengan merubah 

modal dasar dari sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000 sampai dengan 

tanggal 5 Mei 1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan modal 

dasar sebesar Rp700.000.000.000. 

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui 

Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Pebruari 1999 dengan Akta yang 

Analisis Penerapan..., Putri Ekarina, Ak.-Ibs, 2010 
 



dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., No. 4 tanggal 6 Mei 1999 dan telah disahkan 

oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th. 99 tanggal 7 Mei 

1999. Tanggal 4 Juni 1999, diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283. Ruang 

lingkup kegiatan Bank adalah untuk menjalankan aktivitas umum perbankan. Pada tanggal 30 

Nopember 1992, Bank memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan 

SK Direksi Bank Indonesia No. 25/67/KEP/DIR. Pada bulan Maret 2004, Bank mulai melakukan 

kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank Indonesia No.6/39/DpbS, 

tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukaan kantor cabang syariah dalam aktivitas komersial 

Bank. 

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir 

berdasarkan Akta No. 101 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito, 

S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 28 September 2007 tentang Penambahan Modal Dasar menjadi 

Rp1.500.000.000.000 dan peningkatan Modal Disetor yang telah mendapatkan persetujuan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-04111.HT.01.04 Tahun 2007 

tanggal 22 Nopember 2007. 

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 April 2010, Struktur pemegang 

saham Bank xxx saat ini adalah 99,83% (Rp610.159.000.000) dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, 

sedangkan 0,17% (Rp1.000.000.000) dimiliki oleh PD Pasar Jaya. 
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Gambar 4.1 Perjalanan PT Bank xxx dari tahun ke tahun 

sumber : www.bankxxx.co.id 

Konsistensi pertumbuhan kinerja untuk meraih kepercayaan masyarakat melalui inovasi 

produk dan jasa perbankan, peningkatan kualitas pelayanan, implementasi tata kelola 

perusahaan yang dipadu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus 

Bank xxx yang berdiri sejak 11 April 1961. 

Visi menjadi bank yang terbaik dan membanggakan dan misi sebagai bank berkinerja unggul, 

mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi 
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nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan profesional diawali dengan membangun 

budaya kerja yang digali dari nilai-nilai intern yang positif guna menghasilkan sumber daya manusia 

yang berbasis human capital yang mempunyai perilaku KTPPDKI (komitmen, teamwork, 

professional, pelayanan, disiplin, kerja keras dan integritas).  

Bank xxx memfokuskan kegiatan usahanya pada empat segmen utama yang memberi peluang 

pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, yaitu segmen perbankan konsumer, segmen 

perbankan komersial dan segmen perbankan KPR dan UMKM, serta perbankan syariah. 

Segmen perbankan konsumer memberikan Bank xxx niche market berupa guru lebih dari 

200.000 nasabah, pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah lebih dari 100.000 orang 

selain pengembangan produk JakCard yang berkesinambungan, antara lain sebagai alat bayar 

Busway, kartu bayar pada jaringan Indomaret, dan nantinya dapat dipergunakan untuk pembayaran 

tiket transportasi di Kereta Api Listrik yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa kota satelitnya. 

Ke depan, JakCard akan dapat digunakan sebagai alat pembayaran semua moda transportasi se-DKI-

Jaya.  

Segmen perkembangan komersial menitikberatkan pada pembiayaan segmen pekerjaan 

umum dan pengembangan infrastruktur, khususnya di wilayah DKI Jaya, merupakan bisnis inti Bank 

DKI sebagai Bank Pembangunan Daerah. 

Segmen Mortgage & Housing memfokuskan pada pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat 

baik primary house maupun secondary mortage serta kredit program kerjasama dengan berbagai 

lembaga. Selain itu, juga melayani sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan 

merupakan wujud komitmen Bank xxx dalam mendukung program pembangunan DKI Jaya yang juga 

mencakup upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM. 

Segmen perbankan syariah melayani kebutuhan masyarakat akan manfaat pelayanan 

perbankan yang berbasiskan syariah Islam, sekaligus juga mengisi salah satu segmen perbankan yang 

tumbuh secara pesat dalam beberapa tahun ini. 
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Dalam rangka memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, Bank xxx terus memperkuat tata 

kelola perusahaan, termasuk struktur pengendalian internal dan manajemen risiko, serta penerapan 

standar baku operasi yang lebih seragam dan transparan. 

 

2. Kegiatan usaha 

 PT Bank xxx memiliki memiliki beberapa kegiatan usaha yang dijalankan. Kegiatan usaha 

tersebut dibagi kedalam tiga kelompok besar, yaitu : 

 Kegiatan usaha dalam bentuk produk dana, terdiri dari : 

Tabungan Monas, Tabungan Simpeda, Tabungan Ku, Giro dan Deposito Berjangka, Deposito 

On Call/Call Deposit, Sertifikat Deposito/Demand Certificate of Deposit. 

 Kegiatan usaha dalam bentuk produk kredit, terdiri dari : 

Kredit Multiguna, Kredit Usaha Kecil, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Bangun 

Karya, KPR Griya Monas, KUMK Monas. 

 Kegiatan usaha dalam bentuk layanan, terdiri dari : 

ATM, Debit DKI, Audit Debit DKI, Jakcard, Samsat Drive Thru, Pembayaran Pajak, BPD 

Net Online, Transaksi Valuta Asing, Western Union. 

 

 

a.  Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 

 KPR bertujuan untuk pembelian dan pembiayaan unit hunian baru maupun hunian 

lama/bekas, bekas rumah tinggal, rumah susun, apartemen, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), 

toko, kios, kantor, kantor toko (kanto). KPR digolongkan dalam kredit konsumtif yang sasarannya 

adalah karyawan, profesional dan wiraswasta yang memiliki fix income setiap bulannya. 

 Jenis pembiayaan KPR yang dimiliki PT Bank  xxx yaitu berupa : 
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 KPR Primary 

Pembiayaan KPR unit baru dari developer (pengembang), baik developer yang telah 

melakukan kerjasama dengan PT Bank xxx (developer PKS) maupun developer yang 

belum/tidak melakukan kerjasama dengan PT Bank xxx (developer non PKS). 

 KPR Secondary 

Pembiayaan KPR unit bekas (second hand) yang mempunyai tujuan pembelian, refinancing, 

renovasi atau take over KPR dari Bank lain. 

 KPR Program Marketing 

Pembiayaan KPR yang berasal dari program  marketing, bersifat permanen atau sementara 

dan merupakan fitur pengembangan produk KPR. 

 Kredit Program Usaha 

Pembiayaan kredit dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan koperasi yang 

bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) atau instansi lainnya. 

Maksimum limit KPR  yang diberikan PT Bank xxx disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan 

dan  kemampuan pelunasan, yaitu : 

 batasan minimum Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)  

 batasan maksimum Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) 

sedangkan rasio limit kredit terhadap nilai  jaminan (Loan to Value – LTV) disesuaikan dengan 

jenis pembiayaannya yaitu : 

 KPR Primary 

 Bagi rumah yang dibeli dari developer PKS  = LTV maksimum 90% 

 Bagi rumah yang dibeli dari developer non PKS = LTV maksimum 80% 

 KPR Secondary 

 Tujuan pembelian   = LTV maksimum 80% 
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 Tujuan refinancing/renovasi  = LTV maksimum 70% 

 Tujuan take over dari bank lain = LTV maksimum 100% 

LTV dimungkinkan lebih besar dari ketentuan diatas dengan syarat mendapat persetujuan dari 

Direksi yang membidangi, dalam hal ini Direktur Pemasaran. 

 Pembiayaan KPR dari PT Bank xxx memiliki beberapa persyaratan, antara lain adalah : 

 Lokasinya berada di real estate atau non real estate, diutamakan anggota REI (Real 

Estate Indonesia) atau APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman 

Seluruh Indonesia). 

 Tanah bersertifikat dan bangunan ber-IMB 

 Mudah dijual atau dipasarkan (marketable) 

 Pada saat akad kredit status bangunan sudah jadi, sertifikat induk/pecah per unit dan dapat 

dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan AJB (akad jual beli) dan SKMHT atau 

APHT di notaris/PPAT rekanan PT Bank xxx 

 Untuk pembiayaan KPR dan pengikatan kredit dengan status bangunan belum jadi 

(indent) ditetapkan tersendiri di dalam Perjanjian Kerjasama antar PT Bank xxx dengan 

developer 

 Untuk kios : 

o Hanya diperkenankan dalam rangka investasi pribadi dengan sumber pelunasan 

bukan berasal dari penggunaan/pemanfaatan obyek yang dibiayai. 

Verifikasi pengembalian kredit calon debitur berasal dari penghasilan terkini 

(past performance), bukan berasal dari hasil penjualan pada kios yang akan 

dipergunakan atau dimanfaatkan (future performance). 

o Hanya diperkenankan untuk kios dengan status jaminan berupa SHMSRS 

(stratatitle) atau SHPTU 
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 Maksimum jangka waktu KPR yang telah ditentukan oleh PT Bank xxx adalah 15 (lima 

belas) tahun namun khusus KPR secondary tujuan take over selain rumah tinggal, tujuan refinancing 

dan tujuan renovasi jangka  waktu maksimum 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu disesuaikan dengan 

sisa masa kerja pemohon, dimana pada saat kredit harus lunas. 

 Dalam rangka membuat calon debitur berusaha menjaga kreditnya tetap lancar maka 

disyaratkan untuk diberlakukan mitigasi risiko dengan debitur yang direalisasikan dalam bentuk 

pembiayaan sendiri (self financing). Pembiayaan sendiri ini diklasifikasikan berdasarkan jenis 

pembiayaan KPR yang diajukan oleh calon debitur, dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

 

 

 KPR Primary 

o Untuk hunian yang dibeli dari developer yang telah melakukan kerjasama dengan PT 

Bank xxx (developer PKS), pembiayaan sendiri minimum sebesar 10% dari nilai 

jaminan. 

o Untuk hunian yang dibeli dari developer yang belum/tidak melakukan kerjasama 

dengan PT Bank xxx (developer non PKS) atau non developer, pembiayaan sendiri 

minimum 20% dari nilai jaminan. 

 KPR secondary 

o Untuk  tujuan pembelian, pembiayaan sendiri  minimum sebesar 20% dari nilai 

jaminan 

o Untuk refinancing dan renovasi, pembiayaan sendiri minimum sebesar 30% dari nilai 

jaminan 

o Untuk tujuan take over, tidak diperlukan pembiayaan sendiri 

 Self financing harus sudah dilunasi sebelum akad kredit ditandatangani 
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 Sifat suku bunga yang diberlakukan PT Bank DKI xxx ialah floating rate dan fixed rate 

dengan perhitungan bunga dilakukan secara anuitas, efektif  atau flat. Ketentuan suku bunga 

diputuskan dalam rapat ALCO dan dituangkan dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh GMH. 

 Rasio angsuran kredit terhadap penghasilan (Debt Service Ratio/DSR) : 

 Maksimum angsuran kredit tidak melebihi 40% dari penghasilan (DSR maksimum 40%) 

termasuk untuk mengcover kewajiban pihak III atau kreditur lainnya 

 Untuk karyawan yang gajinya dibayarkan melalui PT Bank xxx dan pemotongan angsuran 

langsung dari gaji (payroll deduction) maka ketentuan maksimum angsuran kredit adalah 

50% dari penghasilan (DSR maksimum 50%) termasuk  untuk mengcover kewajiban kepada 

pihak III atau kreditur lainnya. 

 Untuk profesional dan wiraswasta, maksimum angsuran kredit adalah 40% dari pendapatan 

setelah dikurangi biaya hidup atau cost of living (DSR maksimum 40%) 

 Penghasilan suami dan istri calon debitur (join income) sepanjang dapat diverifikasi oleh PT 

Bank xxx dapat dimasukkan dalam perhitungan untuk menentukan limit kredit. 

 Debitur dibebankan biaya provisi, biaya administrasi, asuransi dan notaris yang besarnya 

ditentukan dalam Surat Edaran tersendiri. Denda keterlambatan membayar angsuran dikenakan denda 

50% dari tarif yang berlaku pertahun. Denda tersebut dihitung berdasarkan besarnya jumlah angsuran 

yang tertunggak dan lamanya tunggakan yang terjadi. Kewajiban pembayaran angsuran tetap harus 

diselesaikan oleh penerima kredit sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Dalam rangka mempertahankan debitur yang termasuk golongan lancar atau performing loan 

maka  pelunasan sebelum jangka waktu kredit berakhir dibagi sebagai berikut : 

 Pelunasan sebagian kredit  

 Pelunasan seluruh kredit 
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 Perhitungan pelunasan sebagian maupun seluruh kredit didasarkan atas baki debet periode 

berjalan. Khusus untuk pelunasan berikutnya, ditambah bunga berjalan (bila tanggal pelunasan tidak 

sama dengan tanggal pemmbayaran angsuran bulanan). 

 Nilai jaminan untuk KPR primary berdasarkan nilai price list developer dan end-user 

termasuk nilai PPN, sedangkan nilai jaminan untuk KPR secondary diperoleh dari hasil penilaian 

jaminan oleh petugas Bank xxx atau independent appraisal. Yang dimaksud dengan harga „price list‟ 

adalah harga rumah ditambah PPN dikurangi dengan diskon (jika ada). Penetapan nilai jaminan 

berupa harga price list hanya dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan : 

 Merupakan hasil penilaian PT Bank xxx atau independent appraisal rekanan PT Bank xxx 

 Unit hunian dibeli dari developer yang telah bekerja sama dengan PT Bank xxx dalam 

pembiayaan KPR indent yang telah melalui evaluasi, antara lain : 

o Disarankan memiliki keanggotaan REI dan APERSI 

o Kredibilitas dan reputasi developer dan atau grupnya 

o Past performance developer (antara lain pengalaman dan aktivitas usaha,  skala 

proyek yang telah/pernah ditangani manajemen) 

o Analisis atas proyek yang dipasarkan termasuk marketability aspect 

o Status dan jangka waktu penyelesaian setifikat tanah dan bangunan 

o Aktivitas marketing penjualan developer 

o Banyaknya bank yang telah bekerja sama dengan developer 

o Hasil BI checking atas  perusahaan developer dan pengurus perusahaan developer 

adalah clear (data tidak tersedia atau status pinjaman mempunyai kolektibilitas 1 dan 

atau 2) 

 Untuk plafond kredit sama dengan atau kurang dari Rp 200.000.000 dilakukan appraisal 

internal sedangkan untuk plafond kredit lebih dari Rp 200.000.000 wajib dilakukan appraisal 

independent. Khusus KPR secondary tujuan refinancing dan renovasi harus dilakukan appraisal 

independent.  
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 Terdapat beberapa persyaratan untuk jaminan berupa unit hunian yang dibeli dari developer 

yaitu sebagai berikut : 

 Unit hunian yang dibiayai tersebut sudah selesai dibangun (siap huni) 

 Status kepemilikan sudah per unit hunian (sertifikat induk sudah pecah) dan telah 

diatasnamakan developer 

 Apabila salah satu persyaratan diatas  tidak dipenuhi, maka hanya dapat dibiayai apabila 

developer sudah bekerja sama dengan pihak bank yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama secara 

notariil. 

 Jaminan berupa rumah susun,  apartemen atau kios dengan kondisi jual putus yaitu bangunan 

sudah siap huni dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau Strata Title sudah atas nama 

developer atau penjual (sehingga tidak diperlukan  adanya kerjasama dengan developer), maka 

keseluruhan proyek tersebut wajib dievaluasi kelayakannya (marketable dan saleable) oleh penilai 

jaminan. 

 Pengikatan jaminan untuk maksimum kredit hingga Rp 50.000.000 adalah dengan pengikatan 

SKMHT notariil, sedangkan diatas Rp 50.000.000 adalah dengan Hak Tanggungan (HT). 

 Terdapat 2 jenis penutupan asuransi dalam KPR yaitu : 

 Asuransi kerugian 

Unit hunian yang dibiayai wajib ditutup asuransi kebakaran dengan nilai pertanggungan 

minimal sebesar maksimum kredit. 

 Asuransi jiwa kredit 

Debitur wajib menutup asuransi jiwa kredit dengan nilai pertanggungan minimal sebesar 

maksimum kredit 

Jangka waktu penutupan asuransi sesuai dengan jangka  waktu kredit. Polis asuransi wajib 

mencantumkan banker‟s clause untuk kepentingan bank.  Premi asuransi harus dibayarkan sekaligus 

dan perusahaan asuransi yang menutup pertanggungan harus merupakan rekanan bank. 
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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 xxx dapat diketahui bahwa susunan 

struktur organisasi GAI adalah sebagai berikut : 

 

                              

 

       

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Bank xxx 

 

a. Grup Audit Intern (GAI) 

 Visi GAI 

“Menjadi Bank yang terbaik dan membanggakan”. 

Dewan 

Komisaris 

Direktur  

Utama 

Direktur 

Kepatuhan 

Direktur Direktur 

GAI 
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 Misi GAI 

- melaksanakan fingsi Audit Intern secara profesional dan independen bahwa operasional 

bank : 

a. telah berjalan efektif, efisien dan selaras dengan tujuan bank 

b. sesuai dengan ketentuan intern dan ekstern yang berlaku 

c. memperhatikan risk management dan prinsip kehati-hatian (prudential) dalam mengelola 

usaha bank 

- memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam pengembangan proses bisnis dan 

pengelolaan risiko melalui rekomendasi konstruktif 

- memiliki auditor professional dan bersetifikasi nasional maupun internasional 

 Struktur GAI 

 

 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Grup Audit Intern (GAI) 
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4. Pembentukan GAI PT Bank xxx 

Pembentukan Grup Audit Intern oleh PT Bank xxx dimaksudkan untuk memenuhi: 

 Peraturan Bank Indonesia No 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang penugasan 

Direktur Kepatuhan (compliance director) dan SPFAIB 

 Peraturan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan Surat Edaran Bank 

Indonesia No 5/21/DPNP tanggal 29 September tentang penerapan manajemen risiko bagi bank 

umum 

 Surat Edaran Bank Indonesia No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang system 

pengendalian intern bagi bank umum 

 Surat Keputusan Direksi No 107 tahun 2006 tentang divisi audit intern menjadi Grup Audit 

Intern. 

5. Tujuan GAI 

- melakukan penilaian secara independen dan memastikan kecukupan daya guna sistem 

pengendalian intern pada semua aktivitas bank 

- secara aktif membantu mewujudkan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian 

(prudential) secara efektif 

- mitra manajemen dalam mewujudkan lingkungan kerja yang baik (Good Corporate 

Governance) di lingkungan PT Bank xxx 

6. Ruang Lingkup Kegiatan GAI 

Melakukan penilaian dan memastikan kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern 

dan kinerja manajemen pada seluruh aspek atau kegiatan dan semua tingkatan manajemen 

yang berada di bawah direksi. 

7. Tugas Pokok GAI 
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 melaksanakan audit sesuai rencana tahunan yang telah disetujui oleh direktur utama dan 

dewan komisaris atas seluruh sumber daya, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan 

PT Bank xxx, yang ditetapkan dengan dasar berbasis risiko (risk based) 

 melakukan audit terhadap hal-hal diluar rencana yang dimaksud pada butir a, atas dasar 

permintaan pihak internal maupun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif Grup 

Audit Intern yang disetujui Direktur Utama 

 melakukan tugas audit sesuai permintaan Direksi, Komisaris melalui persetujuan Direktur 

Utama atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang 

mengandung indikasi kecurangan (fraud) 

 memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern bank untuk memberikan nilai tambah 

sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi 

independensi dan objektivitas Grup Audit Intern 

8. Wewenang GAI 

 melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, 

karyawan, dana aset, area serta sumber daya lain PT Bank xxx, yang berkaitan dengan 

pelaksanaan serta melaporkan apabila terjadi usaha pembatasan terhadap akses yang 

dimaksud kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, ditembuskan kepada Direktur 

Kepatuhan 

 menentukan jadwal atau frekuensi, objek audit, personil, ruang lingkup, metodologi, teknik, 

perangkat serta pendekatan audit secara independen 

 melakukan akses kepada pihak eksternal yaitu nasabah atau pihak lain dalam bentuk 

verifikasi, wawancara, konfirmasi dan teknik pemeriksaan lainnya sepanjang dalam rangka 

penugasan 

 melakukan komunikasi, termasuk konfirmasi, kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk 

memperoleh dukungan ataupun informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit 

 meminta bantuan unit kerja lain atau pihak ekstern dalam pelaksanaan audit jika perlu 

9. Tanggung Jawab GAI 
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 menyusun rencana audit tahunan berdasarkan risiko serta melaporkan realisasinya setiap 

semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris 

 melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien 

 melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi audit dari rencana tahunan kepada 

Direktur Utama dan Dewan Komisaris 

 menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris 

dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan 

 membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaporkan pelaksanaan dan pokok-

pokok hasil audit serta asa setiap permasalahan yang diperkirakan dapat mengganggu 

kelangsungan usaha bank kepada Bank Indonesia 

 mengajukan anggaran tahunan untuk tahun yang akan datang serta melaporkan realisasinya 

kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester 

 menyusun dan mereview kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi audit intern 

dalam melaksanakan tugasnya 

10. Lingkup Penugasan GAI 

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. 

 

 manajemen risiko  

Grup Audit Intern harus membantu manajemen dengan cara mengidentifikasi dan 

mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses 

manajemen risiko dan sistem pengendalian intern. 

 pengendalian intern 
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Grup Audit Intern harus membantu manajemen bank dalam memastikan pengendalian intern 

yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian 

intern serta mendorong peningkatan kualitas pengendalian intern secara berkesinambungan. 

Ruang lingkup aktivitas Grup Audit Intern dalam melakukan evaluasi pemeriksaan 

pengendalian intern meliputi : 

a. penilaian efisiensi struktur pengendalian intern, yang dimaksudkan untuk menentukan 

sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya dan 

untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa sasaran dan tujuan bank dapat 

dicapai secara efisien dan ekonomis 

b. penilaian efektivitas struktur pengendalian intern, dimaksudkan untuk menentukan sejauh 

mana struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan 

c. penilaian kualitas kerja, dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran 

organisasi telah tercapai 

berdasarkan hasil penilaian risiko dan evaluasi kecukupan serta efektivitas system 

pengendalian intern, yang mencakup governance, kegiatan operasi, dan sistem informasi bank 

maka evaluasi ini mencakup : 

a. efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi 

b. kehandalan dan integritas informasi 

c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

d. pengamanan aset bank 

Grup Audit Intern harus memastikan sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan 

operasi telah ditetapkan sejalan dengan sasaran dan tujuan bank. Grup Audit Intern harus 

mereview kegiatan operasional dan program untuk memastikan sampai sejauh mana hasil-

hasil yang diperoleh konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

 proses tata kelola (governance) 
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Grup Audit Intern harus menilai dan memberikan saran perbaikan/ rekomendasi yang sesuai 

untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut : 

a. mengembangkan etika dan nilai yang memadai di bank 

b. memastikan pengelolaan kinerja Bank DKI yang efektif dan akuntabilitas 

c. secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian intern kepada unit-unit kerja 

yang terkait 

d. secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan penyampaian informasi kepada Direktur 

Utama, Dewan Komisaris, dan pihak eksternal sesuai ketentuan  

Untuk melaksanakan kegiatan manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola 

(governance) tersebut diatas, dicakup dalam penugasan Grup Audit Intern, tujuan audit, 

metode audit dan proses kegiatan audit. 

11.  Penugasan GAI 

Lingkup penuagsan Grup Audit Intern meliputi evaluasi terhadap pengendalian intern, proses 

manajemen risiko, dan governance dilakukan melalui kegiatan-kegiatan audit yang meliputi 

audit umum dan audit khusus. 

 Audit bersifat umum (rutin), meliputi : 

a. Audit keuangan dan ketaatan 

Auditor menguji kegiatan operasi keuangan dari unit  yang diperiksa untuk meyakinkan 

bahwa seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi yang diotorisasi, telah 

dicatat/dibukukan dengan benar. Selain itu, untuk meyakini bahwa kegiatan yang 

dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan 

peraturan yang berlaku 

b. Audit operasional, meliputi : 

1. Penilaian efisiensi operasional 

Auditor mengidentifikasikasi, menganalisis dan menilai peraturan/prosedur operasi 

yang berlaku pada setiap aspek organisasi, program dan kegiatan yang diperiksa 
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untuk mempertimbangkan apakah kegiatan operasional yang dilakukan masih dapat 

diusahakan lebih efisien. 

Penilaian semacam ini diperlukan karena penentuan apakah tujuan unit yang 

diperiksa dapat dicapai dengan efisien, tidak dapat dilakukan tanpa memahami dahulu 

tujuan unit tersebut dan apa yang dikehendaki oleh peraturan yang ada. Demikian 

juga memberikan informasi kepada auditor mengenai keterbatasan wewenang unit 

yang diperiksa untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

2. Penilaian efektivitas operasional 

Auditor mengidentifikasi, menganalisis dan menilai secara mendalam tentang 

strategi, kebijakan, sasaran dan tujuan unit yang diperiksa, untuk dapat memahami 

hasil yang sbeenarnya diharapkan dari ekgiatan unit tersebut. Di samping itu, juga 

melakukan pengujian secukupnya terhadap pelaksanaan kegiatan untuk dapat 

menentukan apakah kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan 

mencapai hasil yang diharapkan. 

c. Audit teknologi informasi 

Audit terhadap sumber daya dan lingkungan serta implementasi Teknologi Sistem 

Informasi untuk memastikan bahwa sumber daya Tekhnologi System Informasi telah 

digunakan secara efektif dan efisien implementasinya sejalan dan menunjang pencapaian 

sasaran bank. 

 Audit bersifat khusus (kasus) 

Audit yang bersifat khusus atau kasus, difokuskan pada kebenaran terjadinya suatu 

kecurangan/kasus/fraud, keterlibatan pihak-pihak terkait dan besarnya kerugian yang timbul 

serta kelemahan kontrol sehingga dapat dilakukan pencegahan untuk terulangnya kasus 

serupa di kemudian hari. 

Audit bersifat khusus juga dilakukan dalam hal terhadap kasus yang belum terindikasi 

fraud/kecurangan atau berdasarkan pengembangan dari hasil audit yang bersifat umum. 
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Dalam melakukan audit khusus, kewenangan tim auditor dari Grup Audit Intern hanya 

terbatas pada kegiatan penyelidikan dan melaporkan pelaksanaan audit khusus kepada 

Direktur Utama bank. Pelaksanaan audit khusus didasarkan pada pedoman pelaksanaan audit 

khusus/fraud. 

12.  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 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 
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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 Grup Audit Intern menilai dan memberikan saran 

perbaikan/rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan 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 
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 Menilai apakah pimpinan unit telah melaksanakan kewajibannya secara efektif dan efisien 

dalam mengelola  unitnya 

13.  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 risiko namun tetap memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Dengan memahami besarnya risiko pada setiap Auditee, maka Grup 

Audit Intern dapat memfokuskan pelaksanaan audit pada aktivitas yang berisiko tinggi 

sehingga secara keseluruhan sumber daya audit yang ada dapat digunakan secara efektif dan 

efisien. 

14.  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 

Analisis Penerapan..., Putri Ekarina, Ak.-Ibs, 2010 
 



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 

Grup Audit Intern 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, Grup Audit Intern harus menyusun program untuk 

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

review ekstern. 

 

 

 

B. 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, namun dikarenakan PT Bank xxx tidak memiliki program khusus untuk pengauditan bagian 
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kredit, maka akan dituliskan audit internal secara umum dan operasional berdasarkan pedoman yang 

dimiliki oleh PT Bank xxx namun pembahasan masih terbatas seputar kredit. 

1. Perencanaan Audit 

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

a. Standar Perencanaan Grup Audit Intern 

 Meliputi pengelolaan fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa 

kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi bank 

 Konsisten dengan Internal Audit Charter bank dan sejalan dengan sasaran/tujuan bank, meliputi 

penetapan tujuan rencana penugasan, perencanaan auditor dan anggaran keuangan serta 

pelaporan aktivitas 

 Mampu mencapai tujuan-tujuan aktivitas Grup Audit Intern diikuti dengan kriteria pengukuran 

dan tanggal target untuk pencapaiannya 

 Perencanaan penugasan meliputi aktivitas apa yang harus dilaksanakan, kapan dilaksanakannya, 

estimasi waktu yang dibutuhkan, pertimbangan ruang lingkup pekerjaan penugasan yang 

direncanakan dan luasnya pekerjaan terkait yang dilaksanakan pihak-pihak lain 

 Masalah-masalah yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan prioritas rencana penugasan 

on-site audit meliputi tanggal dan hasil penugasan audit terakhir terhadap Auditee terkait, 

assessment terkini atas risiko-risiko dan efektivitas manajemen risiko dan proses pengendalian, 

permintaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, isu-isu terkini terkait dengan governance 

bank, perubahan-perubahan besar dalam bisnis, operasi, program, sistem dan pengendalian, 

peluang untuk mencapai keuntungan bagi Bank xxx, perubahan dan kompetensi staf auditor. 

b. Penyusunan Rencana Audit Tahunan 

i. Program Kerja Audit Tahunan 
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Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) merupakan salah satu sarana 

pengendalian terhadap kegiatan audit dalam satu tahun. Melalui pendekatan risk-

based audit maka dalam tahapan awal proses perencanaan, akan dilakukan Risk 

Assessment/Pengkajian Risiko, untuk menentukan profil risiko setiap unit kerja 

yang ada. Mengingat konsep dasar risk based audit adalah efektivitas 

penggunaan sumber daya pada auditable activity yang berisiko tinggi, maka 

pelaksanaan audit khususnya on—site audit tidak lagi dilaksanakan secara 

menyeluruh terhadap seluruh aktivitas dan jaringan kantor bank. Hanya unit kerja 

yang memiliki tingkat risiko tertentu yang akan dilakukan audit, dan auditable 

activity yang memiliki risiko berlebihan yang akan dilakukan audit lebih intensif. 

Berdasakan hal tersebut, maka penyusunan rencana kegiatan audit tidak hanya 

didasarkan pada sumber daya audit (waktu, biaya, dan tenaga pemeriksa) serta 

hasil pemeriksaan sebelumnya, namun audit lebih difokuskan pada obyek audit 

yang mengandung risiko lebih tinggi untuk menetapkan skala prioritas 

pelaksanaan audit dengan batasan sumber daya audit yang ada, sehingga 

pelaksanaan audit terlaksana mencapai sasaran yang efektif dan efisien. 

Dengan pendekatan risk based audit ini, maka Program Kerja Audit Tahunan 

akan memuat materi mengenai : 

a. Tujuan pelaksanaan audit harus bisa diukur dan sesuai dengan rencana dan 

anggaran operasional bank. 

b. Risk Profile Auditee dan ringkasan hasil risk assessment yang menjadi dasar dan 

pertimbangan utama dalam penyusunan jadwal kegiatan audit. 

c. Jadwal kegiatan audit disusun dengan prioritas yang ditentukan berdasarkan 

hasil macro risk assessment, yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai 

kegiatan yang akan diaudit (obyek audit), tanggal dan waktu yang dibutuhkan, 

dan jumlah auditor yang telibat serta anggaran biaya audit. 
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d. Rencana pengembangan sumber daya manusia dan anggaran kegiatan perlu 

diperhatikan jumlah auditor yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, 

kualifikasi yang dibutuhkan, pelatihan yang diperlukan untuk upaya 

pengembangan di samping kegiatan-kegiatan administratif yang dilakukan. 

e. Laporan kegiatan audit menggambarkan perbandingan antara hasil audit yang 

telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana audit periode 

sebelumnya, realisasi biaya dan anggaran, penyebab terjadinya penyimpangan 

serta tindakan yang telah dan perlu diambil untuk melakukan penyempurnaan. 

 

ii. Sumber Data 

Sumber data ini diperlukan untuk perhitungan risk assessment dalam proses perencanaan 

audit PT Bank xxx. Sumber data yang dibutuhkan antara lain : 

a. Hasil monitoring 

b. Hasil audit periode sebelumnya 

c. Hasil pemeriksaan eksternal jika ada 

d. Business Plan dan Kaji Ulang 

e. Laporan aktivitas 

f. Laporan kasus 

g. Kebijakan dan Peraturan yang terkait auditable activities 

h. Laporan Keuangan dan profitabilitas cabang 

i. Laporan-laporan permasalahan lainnya 

 

iii. Tahap Perencanaan Audit 

Dalam proses perencanaan audit, proses risk assessment memegang peranan dalam risk 

based internal audit. Tahapan penyusunan rencana audit tahunan melalu proses risk 

assessment dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 4.4 Tahap Perencanaan Audit 
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Risk assessment process meliputi macro risk assessment dan micro risk assessment. 

Macro risk assessment bertujuan untuk memetakan obyek audit berdasarkan risiko 

sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan audit dengan hasil akhir yang diharapkan 

dari pelaksanaan macro assessment ini adalah penentuan skala prioritas terhadap seluruh 

obyek audit sebagai dasar penyusunan perencanaan audit tahunan.  

Perhitungan risk level berasal dari bobot faktor-faktor yang dijadikan penilaian dalam 

risiko. Terdapat perbedaan penilaian untuk kantor cabang,  kantor capem, kantor pusat 

(bisnis unit), dan kantor pusat (unit supporting). 

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan penulis adalah di capem maka penilaian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut :  

o Volume  

Faktor untuk menilai risiko yang muncul akibat ukuran/besarnya exposure kredit 

yang diberikan atau dana pihak ketiga (mana yang lebih besar). Faktor ini 

mengasumsikan bahwa suatu kantor capem yang memiliki exposure kredit yang 

diberikan atau exposure dana pihak ketiga yang lebih besar akan memiliki risiko yang 

lebih besar pula dibandingkan dengan kantor capem yang memiliki exposure kredit 

atau dana pihak ketiga yang lebih kecil. 

o Kualitas aset  

Kualitas aset suatu kantor capem secara inheren memiliki potensi risiko kredit. Suatu 

kantor capem yang memiliki non performing loan (NPL) lebih besar akan memiliki 

risiko kredit lebih besar dibandingkan dengan kantor cabang dengan NPL lebih 

rendah. 

o Pertumbuhan  
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membawa konsekuensi risiko. Asumsinya, pertumbuhan dan ekspansi suatu kantor 

capem akan berbanding lurus dengan potensi risiko. 

o Pengendalian intern  

suatu kantor capem yang memiliki pengendalian intern bagus akan menekan risiko 

sehingga menjadi lebih rendah. 

o hasil audit periode sebelumnya  

pertimbangan terhadap perencanaan audit periode berikutnya. Temuan signifikan dari 

hasil audit suatu kantor cabang pada periode sebelumnya akan menuntut atau menjadi 

pertimbangan untuk melaksanakan audit kembali pada kantor capem tersebut pada 

periode berikutnya 

Selain faktor-faktor tersebut yang dipertimbangkan dalam perhitungan risiko, judgement 

kualitatif maupun jangka waktu terakhir di audit juga dipertimbangkan.  Permasalahan-

permasalahan yang tidak tercakup dalm faktor-faktor risiko akan menjadi pertimbangan 

kualitatif. Jangka waktu maksimum sejak terakhir diaudit adalah 2 tahun, yang berarti jika 

suatu capem sudah 2 tahun atau lebih belum diaudit kembali, akan memiliki risiko yang 

signifikan. 

Langkah-langkah proses macro risk assessment : 

1. Penetapan level dan kriteria 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam penilaian risiko terdapat faktor-

faktor yang dinilai yang terlah diuraikan diatas. Namun secara keselurungan seluruh 

factor tersebut harus ditetapkan level dan kriterianya seperti tabel berikut : 

 

Tabel 4.1 Faktor macro assessment 

FAKTOR LEVEL KRITERIA 
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Volume 

Prioritas utama 

Eksposur kredit sangat besar sehingga 

apabila terjadi default akan mempengaruhi 

secara sangat signifikan performance bank 

secara keseluruhan 

Risiko tinggi 

Eksposur kredit besar risiko sangat besar 

sehingga apabila terjadi default akan 

mempengaruhi secara signifikan 

performance bank 

Risiko sedang 

Eksposur kredit cukup besar sehingga 

apabila terjadi default akan cukup 

mempengaruhi performance bank 

Risiko rendah 

Eksposur kredit relatif kecil sehingga apabila 

terjadi default tidak akan mempengaruhi 

performance bank 

Kualitas 

Aset 

Prioritas utama Kualitas aktiva produktif sangat buruk 

Risiko tinggi Kualitas aktiva produktif buruk 

Risiko sedang Kualitas aktiva produktif cukup baik 

Risiko rendah Kualitas aktiva produktif baik 

 

Setiap faktor risiko memiliki 4 level risiko yang kemudian hasil evaluasi setiap risiko 

akan menentukan level risiko setiap faktor risiko tersebut. Nilai akhir seluruh faktor 

risiko (yudisium) akan menentukan score akhir. Yudisium ini sebagai hasil akhir dari 

pelaksanaan macro risk assessment, Karena yudisium sebagai pertimbangan akhir 

dalam menentukan rencana audit, seperti dijelaskan dalam table berikut : 

 

Tabel. 4.2 scoring macro assessment 

YUDISIUM SCORE PELAKSANAAN AUDIT 

Prioritas utama (PU) 4 Diaudit minimal sekali dalam 1 tahun 

Risiko tinggi (RT) 3 Diaudit sekali dalam 1 tahun 

Risiko Sedang (RS) 2 Dilakukan audit apabila memungkinkan 
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Risiko rendah (RR) 1 Tidak perlu diaudit 

   

2. Penentuan bobot tiap faktor 

Tujuan pembobotan rating setiap factor risiko adalah untuk menghitung rata-rata 

tertimbang keseluruhan faktor risiko. Penentuan bobot ini sangat dipengaruhi oleh 

risk profile bank secara keseluruhan. Dengan kata lain, penentuan bobot ini dapat 

berubah-ubah untuk setiap periode penilaian atau untuk setiap Auditee yang dinilai 

tergantung dari risk profile dari hasil risk assessment Bank secara keseluruhan. 

 

 

3. Penilaian rating risiko untuk setiap faktor risiko 

Rating setiap factor risiko dibedakan untuk penilaian cabang, capem dan pusat. Factor 

risiko dalam penilaian risiko suatu kantor capem adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 Penilaian rating setiap faktor risiko macro assessment 

Factor volume Asset 

Quality 

Grow Internal 

Control 

Previous 

Findings 

Bobot 15% 20% 15% 25% 25% 

 

Penilaian masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

o Volume  

Volume kantor cabang pembantu dinilai dari rating total eksposur kredit 

cabang, dana pihak ketiga atau trade finance, mana dari ketiganya lebih besar.  

o Kualitas aset 
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Penilaian kualitas asset didasarkan kondisi Non-Performing Loan (NPL) 

cabang pembantu.  

o Pertumbuhan  

Penilaian pertumbuhan didasarkan pada rating tertinggi antara besarnya 

ekspansi kredit dan ekspansi dana pihak ketiga dari kantor capem yang 

bersangkutan 

o Pengendalian intern 

Pengendalian intern ini didasarkan pada rating tertinggi antara faktor-faktor 

pengendalian intern yang diperhitungkan.  

 

o Temuan audit sebelumnya 

Temuan audit sebelumnya yang kritical akan menjadi judgement auditor 

untuk menilai risiko Auditee yang bersangkutan.  

 Micro risk assessment pada prinsipnya merupakan komposit dari penilaian terhadap risiko 

yang melekat (inherent risk) dan sistem pengendalian risiko (risk control system). penilaian risk 

assessment dilaksanakan berdasarkan 2 faktor besaran  tersebut. 

1. Inherent Risk 

Penilaian terhadap inherent risk ini meliputi : 

 risiko kredit 

merupakan risiko kerugian sehubungan dengan adanya kemungkinan pihak peminjam 

(counterparty) gagal/tidak dapat memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain 

pemainjam tidak mau menyelesaikan kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo 

yang diperjanjikan. 

 risiko pasar 
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merupakan risiko kerugian yang tercatat dalam posisi on atau off balance sheet yang 

timbul sehubungan dengan adanya pergerakan harga pasar. 

 risiko likuiditas 

risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban 

yang telah jatuh  waktu. 

 risiko operasional 

potensi risiko atau risiko kerugian yang ditimbulkan dari ketidakcukupan dan atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya 

problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 

 risiko hukum 

risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain 

disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 

mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak 

dan pengikatan agunan yang sempurna. 

 risiko reputasi 

risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan 

usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank, seperti keluhan nasabah untuk bidang 

kredit, treasury, pembiayaan perdagangan, operasional dan jasa bank, IT serta 

dampak dari tuntutan karyawan. 

 risiko strategis 

risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank 

yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. 

 risiko kepatuhan 

risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perundang-

undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. 
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Seluruh risiko tersebut dinilai terhadap aktivitas-aktivitas fungsional sebagai berikut : 

 Risiko kredit akan dinilai dari aktivitas perkreditan, treasury & investasi, serta 

aktivitas pembiayaan perdagangan. 

 Risiko pasar dan risiko likuiditas dinilai dari aktivitas treasury & investasi. 

 Risiko operasional dan kepatuhan dinilai dari aktivitas perkreditan, treasury & 

investasi, operasional & jasa, pembiayaan perdagangan (trade finance), pendanaan & 

instrumen hutang, Tekhnologi Sistem Informasi & Sistem Informasi Manajamen 

(TSI-SIM), serta pengolahan Sumber Daya Manusia. 

 Risiko hukum  dan risiko reputasi dinilai dari aktivitas perkreditan, treasury & 

investasi, operasional & jasa, pembiayaan perdagangan, TSI-SIM,  serta pengelolaan 

SDM. 

 Risiko strategis  dinilai dari aktivitas perkreditan, treasury & invetasi serta opersional 

dan jasa. 

Sehingga dalam pertimbangan bahwa setiap aktivitas tersebut diatas mengandung risiko, 

maka inherent risk diidentifikasikan dalam aktivitas-aktivitas tersebut diatas, sebagai berikut : 

 Aktivitas perkreditan (lending) 

 Aktivitas Treasury & investasi 

 Aktivitas operasional  & jasa 

 Aktivitas trade finance 

 Aktivitas Funding 

 Aktivitas TSI dan MIS 

 Aktivitas pengelolaan SDM 

Masing-masing penilaian risiko untuk setiap aktivitas tersebut didasarkan pada faktor-faktor 

parameter yang ditetapkan.  
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2. Risk Control System 

Seluruh risiko yang melekat yang dinilai harus mempertimbangkan sitem pengendalian risiko 

yang terkait untuk menentukan risiko ini meliputi aktivitas : 

 Pengawasan aktif pemimpin cabang/unit kerja 

 Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit 

 Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko 

 Pengendalian intern 

Tahapan diluar proses risk assessment dijelaskan secara garis besar sebagai berikut : 

a. Auditor mengumpulkan data hasil pemantauan pengawasan Auditee khususnya 

sehubungan dengan indikator-indikator risiko dan pengendalian risiko sesuai dengan 

pedoman risk assessement. Audit pengawasan/unit supporting melaksanakan analisa 

terhadap data-data tersebut dan mengidentifikasi risiko-risiko inherent dan risk 

kontrol sistem dari laporan hasil audit periiode sebelumnya dan laporan tahun 

menggunakan kertas kerja “risk assessment”. 

b. Laporan risk assessment disampaikan kepada Pemimpim Grup Audit Intern untuk 

didiskusikan 

o Output/hasil dari “Aplikasi Risk Assessment” berupa Risk Map yang 

mencantumkan hasil risk assessment dari masing-masing Auditee  secara 

berurutan berdasarkan Risk Clasification-nya, maka ditetapkan auditee-

auditee yang mendapat prioritas untuk dilaksanakan On-site Audit dan 

auditee yang cukup dilaksanakan Off-site Audit atau pemantauan secara 

efektif. 

o Prioritas On-site Audit berdasarkan pendekatan audit berbasis risiko untuk 

cabang-cabang (termasuk capem dan kantor kas) dilakukan pemahaman 

bahwa karena dianggap memiliki karakteristik aktivitas operasional dan 

bisnis yang sama, maka on-site audit terhadap cabang-cabang diperlakukan 

sebagai sampel secara keseluruhan. Sehingga dengan pendekatan audit 
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berbasis risiko, pelaksanaan on-site audit hanya diprioritaskan kepada 

cabang-cabang yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi sedangkan cabang 

yang memiliki risiko rendah cukup dilaksanakan off-site audit. Makin 

kompleks dan makin tinggi risiko yang ada pada suatu cabang maka alokasi 

waktunya akan lebih banyak. 

c. Rekapitulasi risk assessment merupakan risk mapping yang akan didiskusikan 

sebagai berikut : 

 Diskusi internal dengan seluruh auditor untuk mendapatkan persamaan 

persepsi tentang asumsi/pendekatan/judgement yang digunakan ketika 

melakukan assessment sehingga dimungkinkan untuk dilakukan koreksi agar 

diperoleh pengukuran risiko yang lebih obyektif dan comparable. 

 Diskusi dengan Auditee dalam hal ini Grup yang terkait dengan aktivitas di 

cabang untuk melihat kemungkinan masukan yang konstruktif untuk dapat 

mengidentifikasi permasalahan/risiko lebih akurat. Diskusi ini bukan berarti 

Grup Audit Intern akan selalu melaksanakan apa yang didapat dari Grup 

Audit Intern namun lebih semata-mata menjaring masukan dari pihak auditee 

untuk melengkapi data dalam penyusunan perencanaan audit. Dengan kata 

lain diskusi dengan auditee dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat 

mengadopsi masukan dari auditee namun tidak mengganggu independensi 

Grup Audit Intern. 

 Diskusi dengan Direksi untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi concern 

atau fokus Direksi. Dalam diskusi tersebut tidak hanya yang terkait dengan 

hasil risk assessment tetapi juga isu/kebijakan/project yang diagendakan 

untuk diaudit. 

d. Alokasi waktu dan frekuensi audit 

Hasil Risk Map yang telah dinegosiasikan kepada user, pada tahapan ini diformalkan 

menjadi menjadi Program Kerja Audit Tahunan khususnya berupa Jadwal Audit, 

alokasi waktu serta anggaran biaya.  
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Rencana Kerja Audit ini kemudian disampaikan kepad Direktur Utama untuk 

disetujui dan kemudian disampaikan ke dewan komisaris. Di dalam Rencana Audit 

Tahunan, penetapan object audit mencakup beberapa pertimbangan : 

 Frekuensi audit 

Tabel 4.4 Frekuensi Audit 

Yudisium Frekuensi audit 

Risiko rendah Tidak diaudit 

Risiko sedang Diaudit bila memungkinkan 

Risiko tinggi Dilakukan audit 

Prioritas utama Prioritas utama untuk diaudit (min 1 

tahun sekali) 

 

 Penetapan jumlah hari audit dan jadwal pelaksanaan audit 

Penetapan jumlah hari berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing obyek 

audit, kompleksitas dari objek audit, kompetensi dan keahlian yang dimiliki 

auditor dan ketersediaan sumber daya. Penetapan jadwal pelaksanaan 

mempertimbangkan faktor skala prioritas sesuai tingkat risiko Auditee, 

permintaan Direksi atau Dewan Komisaris dan ketersediaan sumber daya dan 

kompetensi auditor. 

 Penetapan jumlah dan susunan tim audit 

Tabel 4.5 Penetapan jumlah dan susunan tim audit  

Auditee Risiko sedang Risiko tinggi Risiko utama 

Grup (business 

unit) 

12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Grup (supporting 

unit) 

12 hari 

3 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

5 auditor 
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Cabang utama 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Cabang kelas I 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

4 auditor 

Cabang kelas II 

dan Capem 

9 hari 

3 auditor 

12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

 

Dapat dilakukan perubahan jika risk assessment terdapat kesalahan ataupun 

unit kerja yang memiliki karakteristik yang tidak memungkinkan untuk 

melakukan pendekatan matriks tersebut. 

e. Anggaran biaya audit 

Meliputi anggaran biaya penginapan, perjalanan dinas, transportasi dan lainnya. 

Usulan anggaran biaya audit dibuat oleh masing-masing ketua tim mengacu pada 

kebijakan Direksi sesuai dengan tahun yang bersangkutan. Anggaran tersebut 

kemudian dikonsolidasi menjadi usulan anggaran biaya audit tahunan termasuk 

anggaran biaya lainnya untuk disampaikan dan disetujui Direktur Utama. 

 Dari hasil perencanaan tersebut kemudian diketahui auditee-auditee mana saja yang akan 

diaudit, dalam penelitian ini penulis menguraikan mengenai proses audit untuk capem PT Bank xxx 

yang harus melakukan on-site audit. 

 

c. Persiapan Audit 

Setelah tahap pelaksanaan dilakukan maka selanjutnya adalah persiapan, dimana Ketua Tim 

membuat Laporan Persiapan Audit (LPA) yang memiliki format: 

  

Terlampir 
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Hasil Laporan Persiapan Audit (LPA) 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 Grup Audit Intern untuk diketahui 

kemudian dibuatkan surat tugas audit. 

 

d. Pelaksanaan Audit 

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

 Mengidentifikasi informasi 

Grup Audit Intern harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan 

berguna untuk mencapai sasaran audit. 

 

 Analisis dan Evaluasi 

Grup Audit Intern harus mendokumentasikan infoormasi yang relevan untuk mendukung 

kesimpulan dan hasil audit. 

 Dokumentasi Informasi 

Grup 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 Kick off-meeting 
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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. 

Pada hari pertama pelaksanaan audit sesuai dengan surat pemberitahuan audit, Tim Audit 

melakukan pertemuan pendahuluan (kick-off meeting) dengan capem. Hal-hal yang dibahas 

pada saat pertemuan antara lain : 

 Menyerahkan surat tugas dan menjelaskan tujuan audit yang akan Tim Audit laksanakan 

 Meminta pemimpin capem untuk menjelaskan kondisi terakhir atas aktivitas pencapaian 

performance capem tersebut 

 Mereview presentasi/overview manajemen mengenai bisnis/operasional dan risk self 

assessment dari capem 

 Melakukan konfirmasi-konfirmasi terhadap hasil risk assessment yang telah dilaksanakan 

sebelumnya 

 Melakukan konfirmasi terhadap informasi-informasi yang diperoleh pada saat penyusunan 

Laporan Persiapan Audit 

 Mengevaluasi tindak lanjut hasil temuan periode audit sebelumnya 

 Mendapatkan informasi dari auditor di cabang (branch auditor) mengenai tindaklanjut audit, 

kondisi pengendalian intern cabang, dan lain-lain termasuk konfirmasi pemberitahuan audit 

dan kesiapan data yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 

b. Pelaksanaan program/prosedur audit 

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

mengembangkan kreativitasnya selama proses pelaksanaan audit dilakukan, hal ini 

disebabkan karena Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang dipakai PT Bank xxx masih 

tergolong baru sehingga membutuhkan waktu sebelum seluruh isi program audit tersedia dan 

siap dipergunakan. Pelaksanaan audit yang dilakukan PT Bank xxx yang saat ini dilaksanakan 

adalah program audit  secara umum dan operasional. Secara umum, yang harus Tim Audit 
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lakukan adalah mereview kembali proses kredit mulai dari pemberian kredit hingga 

pemantauan penagihan setiap debiturnya. 

Mengacu pada pembatasan permasalahan penulis mengenai Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR), maka yang harus dilakukan Tim Audit dalam pelaksanaan proses audit KPR adalah : 

 

 

1. Menentukan sampel 

Keterbatasan jumlah auditor pada Tim Audit dan jumlah hari/waktu yang dialokasikan 

untuk pelaksanaan on-site audit di capem merupakan alasan mengapa dibutuhkannya 

penetapan sejumlah sampel yang dapat mewakili transaksi KPR. 

Sampel-sampel yang diambil oleh Tim Audit pada capem sejumlah 10% dari total 

portfolio berdasarkan pada : 

 Nominal pinjaman debitur 

Tim Audit akan menjadikan debitur dengan jumlah pinjaman yang besar sebagai 

salah satu kriteria sampel karena risiko yang akan dihadapi bank sejalan dengan 

jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah tersebut. Dengan kata 

lain, semakin besar pinjaman debitur, maka semakin besar juga risiko yang akan 

dihadapi bank. 

 Kolektibilitas 

Tim Audit juga memfokuskan pengambilan sampel pada debitur yang berada 

dalam klasifikasi kredit bermasalah yaitu 3, 4, dan 5. Mulai dari kredit kurang 

lancar, dalam perhatian hingga kredit macet. 

 Debitur dengan kriteria khusus 
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Tim Audit akan langsung menjadikan sampel jika debitur tersebut memilki 

kriteria setelah diberikan pinjaman langsung tidak melunasi tahap pengangsuran 

pertama. 

 

 

 Karakter analis kredit 

Sebenarnya bukan merupakan salah satu kriteria yang ditetapkan secara formal 

dari ketentuan yang berlaku, namun para auditor dari Tim Audit akan mengambil 

sampel yang lebih banyak pada hasil-hasil pemberian kredit yang berasal dari 

analisis kredit yang telah dipantau memiliki kinerja kurang baik. 

2. Analisa Sampel 

Sampel yang telah ditentukan tersebut kemudian dianalisis alur kreditnya, yaitu : 

 Inisiasi 

Merupakan tahap awal bagaimana pemasaran menarik debitur, atau juga dapat 

diartikan sebagai promosi yang dilakukan pemasaran. Debitur-debitur PT Bank 

xxx adalah debitur yang mengetahui program KPR melalui pameran yang 

dilakukan oleh PT Bank xxx, debitur lama, dan walk in customer. 

 Verifikasi 

Pemeriksaan dokumen-dokumen merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh 

Tim Audit. Pada tahap awal data nasabah yang telah  dimasukkan kedalam tahap 

parameter scoring awal oleh analisis kredit bank, tugas Tim  Audit adalah 

mengecek kembali hasil print out scoring tersebut untuk mengetahui apakah 

debitur tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan KPR. Mengingat bahwa 

KPR merupakan kredit konsumtif, maka debitur yang diberikan KPR adalah 

debitur yang memiliki penghasilan tetap. Proses scoring terdiri atas penginputan 
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beberapa data dasar seperti jenis kelamin, alamat rumah tinggal, status rumah 

tinggal, usia, pekerjaan, status karyawan, jumlah tanggungan/anak, penghasilan 

debitur per tahunnya dan lama masa dinas di kantor yang bersangkutan yang 

kemudian mengeluarkan score tertentu sehingga diketahui apakah debitur 

tersebut layak diberikan kredit atau tidak. Score tersebut telah berdasarkan 

penetapan kriteria yang berlaku di PT Bank xxx. 

Setelah dilakukan pengecekan ulang hasil print out proses scoring sehingga dapat 

mengetahui apakah debitur tersebut dapat diterima atau ditolak, dilakukan 

pengecekan dokumen-dokumen terkait selama proses pengajuan KPR bagi 

debitur yang layak diberikan kredit yaitu berupa : 

o Aplikasi permohonan KPR 

o Fotocopy KTP 

o Surat keterangan domisili (jika alamat berbeda) 

o Fotocopy Kartu Keluarga 

o Fotocopy Surat Nikah/cerai 

o Pas Foto pemohon dan suami/istri sebanyak 2 lembar 

Khusus karyawan/karyawati, data keterangan bekerja (suami-istri jika 

keduanya bekerja) : 

o Fotocopy Surat Keterangan pengangkatan pegawai tetap dan terakhir atau 

asli surat keterangan lama bekerja dan jabatan terakhir 

o Slip gaji asli dan atau surat keterangan penghasilan 

o Fotocopy NPWP pribadi atau SPT PPh 21 terakhir (khusus plafon diatas 

Rp 50 juta) 

o Fotocopy kartu pegawai 

o Fotocopy kartu Jamsostek atau astek dan sejenisnya 

Khusus profesional atau wiraswasta, data keterangan usaha/profesi: 
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o Fotocopy surat ijin usaha 

o Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau surat keterangan domisili 

tempat usaha dari kelurahan setempat 

o Fotocopy akte pendirian perusahaan, perubahan terakhir dan pengesahan 

o Fotocopy NPWP dan SPT terakhir (untuk plafon diatas Rp 50 juta) 

o Laporan keuangan (neraca dan rugi laba) minimal 2 tahun terakhir 

o Surat keterangan penghasilan dari profesi 

o Fotocopy ijin praktek/profesi 

Data rekening giro/tabungan : 

o Fotocopy tabungan/rekening Koran pemohon dan suami/istri (jika 

keduanya bekerja) 3 bulan terakhir 

o Fotocopy rekening Koran a/n perusahaan 6 bulan terakhir 

Data jaminan (untuk KPR primary atau developer) 

o Fotocopy kwitansi tanda  jadi atau DP atau pelunasan pembelian 

o Fotocopy surat pesanan unit atau SPJB atau PPJB 

o Fotocopy block plan dan site plan 

o Fotocopy sertifikat, IMB dan PBB 

o Brosur unit hunian berikut harga jual 

Data jaminan (untuk KPR secondary) : 

o Fotocopy sertifikat 

o Fotocopy IMB 

o Fotocopy PBB terakhir (jika jaminan akan dibeli, disertai fotocopy PBB 

yang telah dibayar selama 10 tahun terakhir) 

o Fotocopy KTP suami-istri penjual 

o Fotocopy Kartu Keluarga (KK) penjual 

o Fotocopy Surat Nikah/cerai suami-istri penjual 
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o Surat penawaran harga dari penjual ke pembeli (untuk KPR tujuan 

pembelian) 

o Rencana Anggaran Biaya (untuk KPR tujuan renovasi) 

Data tambahan untuk KPR/KPA bersubsidi : 

o Surat Keterangan dari kelurahan yang menerangkan belum memiliki 

rumah atau sarusun (sarana rumah susun) 

o Fotocopy NPWP pribadi/perorangan 

Kemudian dari dokumen-dokumen tersebut, Tim Audit akan melakukan beberapa 

tahap verifikasi, yakni : 

 Verifikasi calon debitur 

o Melakukan verifikasi debitur apakah termasuk dalam daftar hitam (black 

list) dan dalam daftar debitur berkolektibiliti selain 1 dan 2 

o Mencocokkan nama dan alamat debitur yang tercantum pada KTP, Surat 

Nikah, Kartu Keluarga, dan rekening pribadi 

o Mencocokkan nama dan alamat debitur yang tercantum pada KTP 

dengan Surat Ijin Usaha/praktek/profesi untuk wiraswasta/profesional 

 Verifikasi penghasilan 

Biasa disebut oleh Tim Audit sebagai verifikasi first way out, atau yang berarti 

merupakan jalan utama bagaimana debitur dapat melunasi kreditnya di capem.  

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam verifikasi penghasilan  ini adalah : 

o Mencocokkan jumlah penghasilan pada slip gaji dengan mutasi kredit 

pada rekening simpanan atas nama debitur 

o Meneliti mutasi debet selama 3 bulan terakhir, apabila terdapat jumlah 

mutasi debet dengan jumlah relatif sama yang ditujukan pada Bank  yang 

sama dan kisaran tanggal yang sama setiap bulan dapat mengindikasikan 
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adanya kewajiban lain debitur yang harus diperhitungkan dalam 

penentuan maksimum kredit 

o Melakukan verifikasi kondisi perkreditan debitur melalui BI 

Checking/SID (Sumber Informasi Debitur) sehingga diketahui dimana 

saja debitur memiliki kredit 

o Bagi debitur yang sumber pelunasan kreditnya dari hasil usaha dilakukan 

pemmeriksaan mutasi rekening Koran dan atau nota-nota penjualan 

o Melihat bonafisitas tempat kerja berdasarkan personal judgement. Hal 

yang dapat dilihat salah satunya adalah lokasi kantor. 

Setelah dilakukan verifikasi terhadap data-data debitur tersebut diatas maka perlu 

dilihat bahwa maksimum pemberian kredit yang dapat diberikan oleh capem 

berdasarkan ketentuan PT Bank xxx adalah maksimum Rp150.000.000 dan sampai 

dengan Rp500.000.000 dengan persyaratan diketahui oleh Cabang induk dengan 

angsuran maksimum 40% dari jumlah penghasilan bersih (take home pay) yang telah 

dikurangi oleh angsuran-angsuran kredit pada bank lain (jika debitur memiliki kredit 

pada bank lain). 

o Verifikasi dan taksasi jaminan 

Terdapat beberapa aspek berkaitan dengan jaminan yang diberikan 

debitur cape berdasarkan ketentuan PT Bank xxx yaitu : 

i) Jenis jaminan 

Jenis jaminan yang diberikan debitur dapat berupa rumah tinggal, 

rumah susun, apartemen, ruko, rukan, toko, kios, kantor, kanto. 

ii) Status jaminan dan bukti kepemilikan 

Dapat berupa Sertifikat Hak Milik (HM), Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (HGB) dengan masa sisa berlaku pada saat kredit jatuh 

tempo minimum 1 tahun, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah 
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Susun (SHMSRS) atau Strata Title yang didirikan di ats tanah Hak 

Milik atau Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pemakaian Tempat 

Usaha (SHPTU), Setifikat Hak Pakai. 

iii) Status kepemilikan 

Jaminan harus diatas namakan debitur atau istri/suami debitur. 

iv) Kondisi jaminan 

Memiliki IMB, memiliki AJB, bukti setoran  pajak bumi dan atau 

bangunan (PBB) tahun terakhir, lebar jalan muka minimum 3 meter, 

tidak berada di bawah jalur tegangan tinggi (berjarak minimum 20 

meter), tidak berada di daerah yang terkena banjir dalam 2 tahun 

terakhir, tidak berlokasi di jalur hijau dan tidak dalam sengketa. 

Namun masih dimungkinkan untuk  diterima jaminan dengan lebar 

jalan tidak memenuhi standar, dibawah tegangan tinggi dan berada 

dalam lokasi banjir apabila terletak di daerah yang marketable atau di 

dalam lingkungan real estate, dapat dilalui kendaraan roda empat dan 

kondisi lainnya memuaskan. 

v) Nilai jaminan 

Nilai jaminan untuk KPR primary berdasarkan nilai price list 

developer dan end-user termasuk nilai PPN, sedangkan nilai jaminan 

untuk KPR secondary diperoleh dari hasil penilaian jaminan oleh 

petugas Bank xxx atau independent appraisal. Harga price list yang 

dimaksud adalah harga rumah ditambah PPN  dikurangi diskon (jika 

ada). 

Tim Audit melakukan verifikasi second way out atau verifikasi penghasilan, yaitu 

verifikasi terhadap jalan lain yang akan diambil jika diketahui bahwa angsuran 

debitur tidak berjalan dengan lancar. 
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 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. Penyusunan Kertas Kerja Audit 

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 Audit adalah untuk memperoleh gambaran apakah Tim Audit telah mencapai tujuan 

audit yang direncanakan untuk capem tersebut, membantu pihak lain yang berkepentingan 

dalam memeriksa ahasil audit dan menilai kemampuan/kualitas Grup Audit Intern dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Secara umum, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kertas kerja audit adalah 

sebagai berikut : 

 Auditor mencatat seluruh aktivitas audit sesuai dengan prosedur yang dijalankan, 

menyusun kesimpulan dan membubuhkan paraf pada setiap program audit. 

 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: 
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o Apakah Kertas Kerja Audit 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 Audit 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 Rincian Hasil Audit 

Setelah audit selesai, Kertas Kerja Audit yang telah digunakan dengan perangkat 

audit lainnya untuk disimpan sebagai dokumentasi audit. 

 

d. Penyusunan Temuan Audit 

Setiap temuan atau permasalahan yang ditemui Tim Audit terkait dengan Auditee harus 

didokumentasikan di dalam Kertas Kerja Laporan Permasalahan/Temuan Audit (LPTA). 

Maksimal 2 hari sebelum fieldwork berakhir, seluruh LPTA dikonsolidasikan dalam Kertas 

Kerja Ikhtisar Temuan Hasil Audit (ITHA) 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 
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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 bagi Bank xxx 

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. 

 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 
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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. 

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 
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vi) Temuan audit harus didukung oleh bukti yang cukup, 

kompeten dan relevan sebagai landasan yang layak untuk 

menyusun kesimpulan dan rekomendasi 

Bentuk LPTA dapat dilihat di lampiran 

 

e. Evaluasi hasil fieldwork-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, mendokumenrasikan setiap temuan didalam  Kertas Kerja LPTA dan menyusun 

Kertas Kerja ITHA. 

 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. 

 Ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil audit 

Berdasarkan Kertas Kerja LPTA, auditor menyusun ikhtisar temuan dan 

rekomendasi hasil audit sesuai dengan Kertas Kerja ITHA, Kertas Kerja 

LPTA, dan ITHA sekurang-kurangnya harus mengungkapkkan : 
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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 supervisi audit dan review 

Kegiatan supervisi yang harus dijamin oleh Pimpinan Grup Audit Intern meliputi: 

 Penyiapan instruksi yang jelas kepada Auditor dan persetujuan program 

audit. 

 Pengawasan pelaksanaan program audit, untuk memastikan bahwa audit telah 

dilaksanakan secara memadai dan mencapai sasaran yang telah direncanakan. 

 Penetapan kecukupan kertas kerja audit, untuk memastikan bahwa kertas 

kerja audit sudah cukup memadai untuk mendukung temuan serta laporan 

hasil audit. 

 Penilaian mengenai akurasi, obyektiivitas, kelengkapan dan ketepatan waktu 

laporan hasil audit, untuk memastikan bahwa penyusunan dan materi audit 

telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan yang ada 

 Penilaian pencapaian tujuan dan sasaran audit, dengan memastikan bahwa 

seluruh tujuan dan sasaran audit telah tercapai. 

Dalam pelaksanaan on-site audit, Pimpinan Grup Audit Intern dibantu oleh ketua tim dalam  

pelaksanaan supervisi di lapangan, dengan cara : 

 Mereview seluruh kertas kerja auditor dan mencantumkan paraf sebagai bukti atas 

pelaksanaan review. 
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 Memastikan bahwa seluruh Rincian Hasil Audit yang disampaikan telah didukung 

dangan bukti audit yang cukup memadai dan relevan. 

 Memastikan seluruh dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan audit telah 

didokumentasikan dengan baik. 

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 Kertas Kerja ITHA kepada Auditee 

memiliki cukup waktu untuk meneliti permasalahan dalam temuan audit. 

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 Kertas 

Kerja ITHA 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 
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 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 ITHA dan Tindak Lanjut hasil audit terdapat di lampiran 

 

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 Laporan Kinerja Pelaksanaan Audit 

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 Evaluasi Auditor  oleh Ketua Tim 
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Kertas kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja setiap auditor selama 

pelaksanaan audit  yang telah berlangsung dan direview oleh Supervisi Tim Audit 

 

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). Selain sebagai bukti bahwa pekerjaan audit telah 

dilaksanakan, tujuan LHA adalah menyediakan informasi yang berguna secara tepat waktu 

mengenai temuan hasil audit 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 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 Pemimpin Grup Audit Intern untuk  distribusi dan 

penggunaannya. 

 Kualitas komunikasi 

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

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

mengandung kesalahan  dan kealpaan, Pemimpin Grup Audit Intern harus 

mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang telah 

mennerima hasil komunikasi sebelumnya. 

 Pengungkapan kepatuhan terhadap standar 
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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 Grup Audit Intern harus mengkomunikasikan laporan hasil audit kepada 

Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan. 

 Proses penyusunan Laporan Hasil Audit tersebut perlu dilakukan dengan cermat agar dapat 

disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi Auditee. Proses tersebut mencakup : 

a. Kompilasi dan analisa temuan audit 

Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat 

signifikansinya, sehingga laporan tersebut akurat dan lengkap. Dalam pelaksanaan audit 

apabila auditor menjumpai permasalahan, auditor mendokumentasikan permasalahan tersebut 

dalam Kertas Kerja Laporan Permasalahan/Temuan Audit (LPTA), yang kemudian 

dikonsolidasikan ke dalam Ikhtisar Temuan Hasil Audit (ITHA) berdasarkan tingkat risiko. 

Beberapa temuan yang signifikan dan berisiko tinggi yang akan mempengaruhi profil risiko 

Auditee diungkapkan di dalam LHA. 

b. Konfirmasi dengan Auditee 

Temuan audit yang dituangkan dalam LHA telah dikonfirmasikan dengan Auditee untuk 

diketahui dan dipahami. LPTA dan ITHA sebelum diungkapkan didalam LHA harus telah 

mendapat tanggapan Auditee melalui  proses konfirmasi. 

c. Diskusi dengan Auditee 

Temuan audit yang sudah dikompilasi dan dianalisis  dalam ITHA harus dilaporkan serta 

didiskusikan dengan auditee dalam suatu meeting yang didokumentasikan. Diskusi ini 
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dimaksud agar Auditee memberikan komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam 

batas waktu tertentu yang dijanjikan sesuai tanggapan Auditee di dalam ITHA. 

d. Review laporan 

Konsep  laporan yang disusun oleh Ketua Tim bersama tim audit direview oleh Supervisi 

Audit yang ditunjuk oleh Pemimpin Grup Audit Intern agar diperoleh keyakinan bahwa 

laporan tersebut telah lengkap dan benar, sebelum dilaksanakan final review oleh Pemimpin 

Grup Audit Intern dan ditandatangani. 

Review laporan dilakukan dengan menggunakan formulir Routing Slip yang dipergunakan 

untuk memantau perkembangan penyelesaian LHA. Pemantauan dimulai dari konsep laporan 

yang disusun oleh Ketua Tim sampai ditandatangani oleh Penanggung Jawab dan LHA  

disampaikan.  Ketua Tim sebelumnya mengisi data pada routing slip berupa nama obyek 

audit, sasaran audit, periode audit dan sebagainya. 

 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 

LHA 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 
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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 

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

berikut : 

Susunan  format LHA yang disampaikan kepada Direktur Utama adalah : 

1. Nota Dinas 

Berisi ringkasan (executive summary) atas laporan hasil audit yang terdiri atas 

hasil penilaian risiko komposit, Penilaian Internal Kontrol dan Kesimpulan 

Temuan Hasil Audit dan Rekomendasi 

2. Uraian Hasil Audit 

Bab I. Pendahuluan 

A. Obyek Audit dan Susunan Tim Audit 

Dasar pelaksanaan audit : 

1. SPFAIB dan Internal Audit Charter 

2. SK Dir tentang Job Description 

3. RKAT tahun …. 

4. Surat Tugas No …. 
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B. Tujuan Audit 

C. Ruang Lingkup Audit 

D. Pendekatan/Tekhnik Audit yang dilakukan 

Bab II. Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Yang Lalu (intern/ekstern) 

Bab III. Temuan Hasil Audit : 

A. Hasil penilaian profil risiko dan sistem pengendalian risiko 

B. Penilaian Sistem Pengendalian Intern 

C. Penilaian Kinerja : 

1. Aspek keuangan pokok 

2. Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran 

D. Temuan Hasil Audit berdasarkan : 

1. Risiko inheren 

2. Sistem Pengendalian Risiko 

Dalam penyajian temuan audit harus dapat mencerminkan hal-hal sebagai 

berikut : 

i) Penilaian profil risiko komposit. 

ii) Perincian atas fakta (membandingkan kondisi dengan kriteria) yang 

dapat menunjukkan atas terjadinya suati risiko. 

iii) Dampak/akibat terjadinya penyimpangan. 

iv) Penyebab terjadinya penyimpangan. 

v) Kriteria. 

vi) Kesimpulan auditor. 

vii) Komentar/tanggapan Auditee. 

viii) Rekomendasi dan usulan dalam rangka pengelolaan risiko. 

Bab IV. Lampiran (ITHA) 
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5. Pemantauan Tindak Lanjut 

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 

pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh auditee dan proses monitoring terhadap 

perkembangan risiko Auditee (off-site monitoring). Seperti proses-proses sebelumnya yang 

memiliki standar, maka pemantauan tindak lanjut ini juga memiliki standar yang harus 

terpenuhi, yaitu : 

 Pemantauan tindak lanjut 

Pimpinan Grup Audit Intern memantau tindak lanjut hasil audit yang telah 

dikomunikasikan kepada manajemen bank. 

 Penyusunan prosedur pemantauan tindak lanjut 

Pimpinan Grup Audit Intern menyusun suatu prosedur untuk memantau dan 

memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjutnya secara efektif. 

a.  Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut 

Prosedur pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim Audit yang melakukan audit 

pada Auditee dimulai dengan LHA yang telah ditandatangani Pemimpin Grup Audit Intern, satu 

eksemplar disampaikan kepada auditee dengan dilampiri Surat Pengantar Masalah (SPM) dan 

disposisi direksi. 

Adapun langkah tindak lanjut itu adalah : 

1. Surat Pengantar Masalah ditunjukkan kepada auditee atau pemimpin obyek audit yang isinya 

hanya menguraikan tentang temuan secara singkat tetapi lengkap dan saran rekomendasi dari 

auditor. Selain itu apabila batas waktu yang ditetapkan atau batas normal yang ditetapkan 

Grup Audit Intern ternyata Auditee atau pemimpin obyek audit belum mengembalikan 

jawaban tindak lanjut, maka pemimpin Grup Audit Intern memberikan surat peringatan agar 

Auditee segera memberikan jawaban tindak lanjut. 
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Contoh formulir tindak lanjut hasil audit ada di lampiran 

2. Auditee atau pemimpin unit yang diaudit berkewajiban untuk : 

 Melakukan tindak lanjut perbaikan terhdap kelemahan dan penyimpangan yang 

dijumpai dari hasil audit, sebagaimana yang dikemukakan pada waktu diskusi 

maupun berdasarkan petunjuk-petunjuk direksi. 

 Laporan pelaksanaan tindak lanjut disampaikan kepada Grup Audit Intern setiap 

bulan atau sesuai dengan waktu yang dijanjikan terhitung bulan pertama sejak 

pelaksanaan diskusi sampai dengan selesainya seluruh tindak lanjut perbaikan 

disertakan bukti-bukti penyelesaiannya. 

3. Pemimpin unit yang membawahi unit yang diaudit berkewajiban untuk memantau 

pelaksanaan perbaikan yang dilakukan, yaitu : 

 Pemimpin Cabang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikan yang 

dilakukan cabang pembantu 

 Pemimpin Grup mellakukan pemanttauan terhadap pelaksanaan perbaikan uang 

dilakukan cabang/capem atas temuan hasil audit yang ada kaitannya dengan fungsi 

Grup bersangkutan. 

b.  Alat Pengendalian Tindak Lanjut 

 Agar pelaksanaan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh manajemen dapat efektif, diperlukan 

juga formulir-formulir yang terdiri dari : 

 Surat Pengantar Masalah 

Kesimpulan yang terdapat dalam laporan hasil audit yang pada umumnya secara singkat 

beserta rekomendasinya, yang disampaikan bersama-sama dengan laporan hasil audit yang 

ditujukan kepada pemimpin obyek yang diaudit. 

 Formulir Tindak Lanjut 
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Merupakan formulir yang disertakan sebagai pelengkap dari laporan hasil audit yang khusus 

deiberikan kepada Auditee/pemimpin obyek yang diaudit untuk diisi dan dikembalikan 

kepada Grup Audit Intern. 

c.  Pemantauan Tindak Lanjut 

  Auditee menyampaikan laporan setiap bulan kepada Grup Audit Intern atas tindak lanjut hasil 

audit terhadap temuan-temuan audit. Pemantauan tindak lanjut dapat dilakukan oleh Tim Audit yang 

menangani atau branch auditor yang sedang melakukan pemantauan terhadap kantor cabang/unit 

kerja tersebut atau Pemimpin Grup Audit Intern menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk melakukan 

pemantauan tindak lanjut audit baik Kantor Cabang/Capem maupun Kantor Pusat. 

d.  Analisa kecukupan pelaksanaan tindak-lanjut 

 Dari hasil pemantauan tindak lanjut, dan formulir tindak lanjut yang telah diisi dan 

dikembalikan Auditee, Grup Audit Intern melaksanakan analisis kecukupan atas realisasi janji 

perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Auditee. Selanjutnya pengecekkan kembali tindak lanjut perlu 

dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak 

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

e. Jenis-jenis pelaksanaan tindak lanjut menurut permasalahan  

 Temuan bersifat pelanggaran ketentuan, tindak lanjutnya adalah perbaikan yang bersifat 

korektif terhadap permasalahan yang ada, serta komitmen dari auditee bahwa permasalahan 

yang sama diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak terjadi lagi. 

 Temuan yang berindikasi penyimpangan, tindak lanjutnya adalah : 

o Mengamankan organisasi dari risiko kerugian 

o Memperbaiki sistem yang dinilai memilki kelemahan 

o Melakukan rotasi/mutasi pegawai 

 Temuan yang bersifat kasus, diambil tindakan yang bersifat pembinaan atau represif sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan  Perusahaan yang berlaku. 

f. Pelaporan pelaksanaan tindak lanjut audit 
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 Dalam pelaksanaan tindak lanjut yang tidak dilaksanakan oleh auditee, maka Pemimpin Grup 

Audit Intern akan memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan 

tembusa Direktur Kepatuhan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.  

 Grup Audit Intern membuat laporan rekapitulasi temuan hasil audit yang belum 

ditindaklanjuti dan telah melampaui batas waktu yang telah dijanjikan oleh auditee (Laporan Temuan 

belum ditindaklanjuti). Laporan tersebut dibuat setiap triwulan dan  dikirimkan ke DIrektur Utama 

dan Dewan Komisaris. Dokumen hasil pemantauan tindak lanjut audit ini diadminitrasikan secara 

tertib. 

 

 

On-Site Monitoring 

 Merupakan kegiatan pemantauan secara langsung yang dilakukan auditor pada kegiatan 

operasional Grup dan Cabang dengan tujuan pelaksanaannya adalah untuk memastikan auditor bahwa 

hasil off-site monitoring dan tindak lanjut telah dilaksanakan. 

 Dalam pelaksanaan on-site monitoring ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

e. Monitoring dilakukan langsung kepada objek audit berdasarkan surat tugas dari Grup 

Audit Intern. 

f. Monitoring dilakukan untuk memastikan melalui konfirmasi pelaksanaan tindak lanjut 

oleh Auditee. 

g. Konfirmasi dilakukan dengan menggunakan dokumentsi kertas kerja risk assessment on 

site monitoring. 

h. Hasil monitoring harus diterbitkan dengan laporan kegiatan on-site monitoring. 

 Dasar yang digunakan untuk pelaksanaan on-site monitoring berasal dari beberapa 

sumber data, yaitu berupa : 
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 Hasil off-site monitoring 

 Laporan on-site monitoring Auditor Cabang dan Grup 

 Hasil verifikasi dan klarifikasi auditor 

 Laporan Tindak Lanjut on-site audit periode sebelumnya 

 Laporan pihak eksternal 

 Laporan hasil on-site monitoring pada prinsipnya sama dengan LHA yang disajikan 

dengan format surat. LHA on-site monitoring ini memuat informasi antara lain : 

 Dasar pelaksanaan on—site monitoring 

 Tujuan pelaksanaan on-site monitoring, antara lain dalam rangka identifikasi  risiko dan 

risk assessment 

 Pendekatan pelaksanaan on-site monitoring, misalnya melalui pengumpulan data, 

konfirmasi, pengujian substantif dan lainnya. 

 Kondisi maupun permasalahan maupun risiko yang ada pada Auditee sebagai hasil 

analisis risiko dan risk assessment 

 Rekomendasi yang diajukan berupa alternatif solusi dari permasalahan yang ada. 

 

6. Quality Assurance 

 Pemimpin Grup Audit Intern harus menetapkan dan melaksanakan suatu program Quality 

Assurance untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Grup Audit Intern. 

Maksud dari prpgram ini adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tugas-tugas  

Grup Audit Intern telah memenuhi kebijakan dan Pedoman Audit Intern, kebiajkan 

pembentukan Organisasi Grup Audit Intern yang 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 
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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 Grup Audit Intern 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 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 ketidakpatuhan 

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. 
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 Program Quality Assurance tersebut terdiri dari : 

 Supervisi 

Supervisi dilaksanakan terhadap keseluruhan  proses audit muali dari perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan hasil audit, diperlukan untuk 

memastikan bahwa sistem serta prosedur audit yang telah dipatuhi dan tujuan audit 

telah tercapai. Pemimpin Grup Audit Intern harus memastikan bahwa pelaksanaan 

supervisi terhadap kegiatan audit dilakukan secara memadai karena supervisi yang 

memadai merupakan elemen dasar dari program Quality Assurance. Supervisi yang 

baik merupakan factor utama bagi pelaksanaan review-review baik yang dilakukan 

secara intern maupun oleh pihak-pihak ekstern dalam melaksanakan program Quality 

Assurance. 

 Review Intern 

Review-review yang dilakukan secara intern terutama ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris. Review-review ini harus dilakukan secara 

terstruktur atau sistematis untuk menilai tingkkatan pemenuhan terhadap standar-

standar yang berlaku, tingkatan dan efektivitas audit, dan sejauh mana kesesuaiannya 

dengan standar-standar Bank maupun Organisasi Grup Audit Intern. Review-review 

tersebut harus dapat memberikan rekomendasi perbaikan. 

 Review ekstern 

Grup Audit Intern juga 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 memuat kepatuhan Grup Audit Intern terhadap Standar 

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan harus disampaikan pula ke Bank 

Indonesia.  Pemimpin Grup Audit Intern harus mempersiapkan suatu rencana tindak 
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lanjut dalam menanggapi komentar-komentar dan rekomendasi-rekomendasi yang 

dinilai penting dalam laporan Eksternal Review tersebut. 

 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 4.6 Kesesuaian Perencanaan 

SPFAIB BPP PT Bank xxx 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 

Rincian terlampir 

Perencanaan Grup 

Audit Intern PT 

Bank xxx meliputi 

penyusunan Program 

Kerja Audit 

Tahunan (PKAT). 

Materi isi terlampir 

 

 

 

Auditee Risiko sedang Risiko tinggi Risiko utama 

Grup (business unit) 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Grup (supporting 

unit) 

12 hari 

3 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

5 auditor 

Cabang utama 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Cabang kelas I 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

4 auditor 

Auditee Risiko sedang Risiko tinggi Risiko utama 

Grup (business unit) 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Grup (supporting 

unit) 

12 hari 

3 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

5 auditor 

Cabang utama 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Cabang kelas I 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

4 auditor 

Auditee Risiko sedang Risiko tinggi Risiko utama 

Grup (business unit) 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Grup (supporting 

unit) 

12 hari 

3 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

5 auditor 

Cabang utama 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Cabang kelas I 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

4 auditor 

Auditee Risiko sedang Risiko tinggi Risiko utama 

Grup (business unit) 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Grup (supporting 

unit) 

12 hari 

3 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

5 auditor 

Cabang utama 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Cabang kelas I 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

4 auditor 

Sesuai Grup Audit Intern (GAI)  

membuat Rencana Kerja 

Anggaran Tahunan 

(RKAT) tahun 

berikutnya dimulai dari 

bulan September. 

Kemudian hasil dari 

RKAT tersebut dibawa 

ke Direksi dan akan  

dinilai berdasarkan risk 

based audit, macro risk 

assessment. Micro risk 

assessment masih 

dijadikan draft oleh PT 

Bank xxx sehingga 

belum dipakai secara 

maksimal. Hasil risk 

based audit tersebut 

mempertimbangkan 

tenaga kerja, efisiensi, 

dan jumlah Auditee yang 

akan diaudit yang 

selanjutnya akan di 

serahkan kepada Kepala 

GAI untuk disetujui 

kemudian 

dipresentasikan ke 

Direksi Divisi, pada 

tahap ini Direksi dapat 

memberikan masukan 

berdasarkan informasi-

Kurang sesuai  
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Cabang kelas II dan 

Capem 

9 hari 

3 auditor 

12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

 

Cabang kelas II dan 

Capem 

9 hari 

3 auditor 

12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

 

Cabang kelas II dan 

Capem 

9 hari 

3 auditor 

12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

 

Cabang kelas II dan 

Capem 

9 hari 

3 auditor 

12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

 

Grup (business unit) 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Grup (supporting 

unit) 

12 hari 

3 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

5 auditor 

Cabang utama 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Cabang kelas I 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

4 auditor 

Cabang kelas II dan 

Capem 

9 hari 

3 auditor 

12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

 

 

imformasi yang 

dimilikinya ataupun 

pengamatan sndiri yang 

dilakukannya. Setelah  

disetujui, maka disusun 

Tim dibagi per triwulan. 

Setiap Tim Audit 

mengaudit satu capem. 

 

Materi yang terangkum dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tersebut mencakup standar 

yang tertulis di Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sehingga dapat dikatakan 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan implementasi BPP PT Bank xxx kurang 

sesuai disebabkan oleh pembagian tugas Tim Audit yang masing-masing berjangka waktu per 

triwulan,  dimana pada BPP dijelaskan bahwa rata-rata jangka waktu audit tidak lebih dari 1 bulan. 

Dengan rincian penetapan jangka waktu dan jumlah tim audit seperti di bawah ini : 

 

Tabel  4.5 Penetapan Jumlah dan Susunan Tim Audit 

Auditee Risiko sedang Risiko tinggi Risiko utama 

Grup (business unit) 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 
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Grup (supporting unit) 12 hari 

3 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

5 auditor 

Cabang utama 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

18 hari 

6 auditor 

Cabang kelas I 12 hari 

4 auditor 

16 hari 

4 auditor 

18 hari 

4 auditor 

Cabang kelas II dan Capem 9 hari 

3 auditor 

12 hari 

4 auditor 

16 hari 

5 auditor 

 

 

 

 

2. Persiapan  

Tabel 4.7 Kesesuaian Persiapan 

SPFAIB BPP PT Bank xxx 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 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

pendahuluan maka 

disusunlah program 

audit. 

Rincian terlampir 

Persiapan Audit 

yang dilakukan oleh 

Grup Audit Intern 

PT Bank xxx adalah 

pembuatan Laporan 

Persiapan Audit 

(LPA). 

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. 

Kurang sesuai Masing –masing ketua 

Tim membuat Laporan 

Persiapan Audit (LPA). 

Contoh terlampir. 

Kemudian hasil LPA 

tersebut dibawa ke divisi 

masing-masing wilayah 

untuk  dikoreksi dan 

diberi pengarahan. Hasil  

LPA tersebut dibawa ke 

Kepala GAI untuk 

kemudian dikeluarkan 

surat tugas audit. 

Sesuai 
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Tahapan persiapan audit PT Bank xxx dapat dikatakan kurang sesuai dengan SPFAIB yang ada.  Hal 

ini disebabkan karena BPP yang dipakai PT Bank xxx masih termasuk BPP baru maka masih 

dibutuhkan waktu untuk penyempurnaan implementasi di lapangannya. Sebagai salah satu contoh 

adalah program audit bagian kredit yang belum dimiliki oleh PT Bank xxx karena proses audit yang 

dilakukan masih secara umum dan operasional. Maka dari itu hal-hal seperti cara dan penetapan 

sampling, teknik pengujian yang akan dilakukan, minimal bukti yang diperlukan dan cara 

mendapatkannya serta memperhatikan konsep materialitas tidak dapat dianalisis oleh penulis. Namun 

begitu, implementasi BPP yang dilakukan oleh Tim Audit sudah sesuai dengan BPP PT Bank xxx 

yang ada. 

 

 

3. Pelaksanaan  

Tabel 4.8 Kesuaian Pelaksanaan 

SPFAIB BPP PT Bank xxx 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 

b. Bukti audit 

c. Evaluasi hasil 

audit 

d. Supervisi 

Rincian terlampir 

Pelaksanaan audit 

oleh Grup Audit 

Intern secara garis 

besar dibagi ke 

dalam 8 tahapan 

yaitu : 

a. Pelaksanaan 

Kick-off 

meeting 

b. Pelaksanaan 

program/pros

edur audit 

c. Penyusunan 

Kertas Kerja 

Audit  

(KKA) 

d. Penyusunan 

Temuan 

Audit 

e. Evaluasi 

hasil 

fieldwork 

Sesuai  Pelaksanaan audit pada 

bagian kredit khususnya 

KPR meliputi ke delapan 

tahap proses pelaksanaan 

audit. Dengan rincian 

kegiatan yang dilakukan 

pada saat pelaksanaan 

program audit adalah : 

a. Menentukan sampel 

berdasarkan : 

i) Nominal pinjaman 

ii) Kolektibilitas 

iii) Debitur dengan 

kriteria khusus 

iv) Karakter analis 

kredit 

b. Analisa sampel 

dengan alur : 

i) Inisiasi 

ii) Verifikasi, 

mencakup 

verifikasi 

Kurang sesuai 
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audit 

f. Pelaksanaan 

supervisi 

audit dan 

review 

g. Konfirmasi 

temuan audit 

dan exit 

meeting 

h. Penyusunan 

laporan 

evaluasi 

pelaksanaan 

audit 

Rincian tahapan 

terlampir 

dokumen-

dokumen yang 

dbutuhkan, 

verifikasi calon 

debitur, verifikasi 

penghasilan,  

verifikasi  dan 

taksasi jaminan 

iii) Keputusan 

Namun kebanyakan dari 

Tim Audit 

membutuhkan waktu 

tambahan dalam 

melakukan audit 

sehingga tidak 

memenuhi time  table 

yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Selain itu 

dalam ITHA tidak 

dijelaskan rekomendasi 

yang seharusnya 

diberikan oleh Tim 

Audit. 

 

Kedelapan tahapan pelaksanaan audit PT Bank xxx telah memenuhi Standar yang berlaku yaitu 

SPFAIB, dengan perincian tahapan telah dijelaskan pada uraian pelaksanaan audit sebelumnya. 

Sedangkan implementasi pelaksanaan audit masih memiliki kekurangan dalam hal ketepatan jangka 

waktu pelaksanaan sesuai dengan time table yang tertulis di LPA dan pemberian rekomendasi yang 

seharusnya diberikan Tim Audit kepada Auditee. 

 

4. Pelaporan  

Tabel 4.9 Kesesuaian Pelaporan 

SPFAIB BPP PT Bank xxx KESIMPULAN PELAKSANAAN KESIMPULAN 

Setelah melakukakn  

kegiatan audit maka 

wajib 

menuangkannya 

dalam laporan 

tertulis yang harus 

Proses penyusunan 

Laporan Hasil Audit 

perlu dilakukan 

cermat agar dapat 

menghasilkan 

laporan yang akurat 

Kurang sesuai Berdasarkan hasil ITHA 

yang telah ada kemudian  

Tim Audit membuat 

Laporan Hasil Audit 

(LHA) yang ditujukan 

kepada Direktur Utama 

Sesuai 
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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 

sehingga bermanfaat 

bagi Auditee, yaitu : 

a. Kompilasi 

dan analisa 

temuan audit 

b. Konfirmasi 

dengan 

Auditee 

c. Diskusi 

dengan 

Auditee 

d. Review 

laporan 

Penjelasan terlampir 

dan Dewan Komisaris 

dengan tembusan 

Direktur Kepatuhan. 

Setelah itu Tim Audit 

akan menunggu disposisi 

dari Direksi yang jika 

dirasa bahaya maka akan 

dilakukan audit khusus.  

 

Pada tahapan proses pelaporan audit yang dilaksanakan PT Bank xxx terjadi ketidaksesuaian proses 

pelaporan yang tertulis di BPP dengan SPFAIB yaitu tidak mencakup diskusi dengan Kepala Satuan 

Kerja Audit Intern (SKAI) atau yang biasa di sebut dengan Kepala Grup Audit Intern (GAI) sebelum 

dilaksanakannya diskusi dengan Auditee. Implementasi pelaksanaan proses pelaporan yang dilakukan 

Tim Audit PT Bank xxx sesuai dengan BPP yang ada. 

 

5. Pemantauan tindak lanjut 

Tabel 4.10 Kesesuaian Pemantauan Tindak Lanjut 

SPFAIB BPP PT Bank xxx KESIMPULAN PELAKSANAAN KESIMPULAN 

SKAI harus 

memantau dan 

menganalisis serta 

melaporkan 

perkembangan 

pelaksanaan tindak 

lanjut perbaikan 

yang telah dilakukan  

Pemantauan tindak 

lanjut yang 

dilakukan oleh PT 

Bank xxx mencakup 

: 

a. Prosedur 

pelaksanaan 

Sesuai  Setelah disposisi dari 

Direksi keluar, maka 

Tim Audit akan 

membuat TLHA (Tindak 

Lanjut Hasil Audit). 

Setelah itu dilakukan 

monitoring untuk 

melakukan pemantauan 

Sesuai  
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Auditee. Tindak 

lanjut tersebut 

meliputi : 

a. Pemantauan atas 

pelaksanaan 

tindak lanjut 

b. Analisis 

kecukupan tindak 

lanjut 

c. Pelaporan tindak 

lanjut 

Rincian terlampir 

tindak lanjut 

b. Alat 

pengendalian 

tindak lanjut 

c. Pemantauan 

tindak lanjut 

d. Analisa 

kecukupan 

pelaksanaan 

tindak lanjut 

e. Jenis-jenis 

pelaksanaan 

tindak lanjut 

menurut 

permasalaha

n 

f. Pelaporan 

pelaksanaan 

tindak lanjut 

audit 

Penjelasan terlampir 

kepada Auditee apakah 

hasil temuan audit 

tersebut diselesaikan 

atau tidak, dengan durasi 

penyelesaian yang telah 

disepakati saat exit 

meeting. 

 

Hasil cakupan pemantauan tindak lanjut audit PT Bank xxx sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan Bank Indonesia yaitu SPFAIB. Begitu pula dengan implementasi pemantauan tindak lanjut 

yang dilakukan Tim Audit juga sesuai dengan BPP PT Bank xxx. 

 

6. Quality assurance 

Tabel 4.11 Kesesuaian Quality Assurance 

SPFAIB BPP PT Bank xxx 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  Grup Audit Intern PT 

Bank xxx akan diaudit 

oleh Bank Indonesia 

setiap 3 tahun sekali 

untuk memeriksa 

kinerjanya. 

Sesuai  
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Rincian terlampir 

 

Ketiga hal dalam pengendalian mutu baik di SPFAIB, BPP PT Bank xxx dan implementasinya sesuai 

satu sama lainnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  penulis pada Grup Audit Intern PT Bank 

xxx serta pembahasan yang mengacu pada Standar yang telah ditetapkan Bank 

Indonesia maka peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Penerapan proses audit internal yang dilakukan Grup Audit Intern PT Bank 

xxx meliputi : 

1. Perencanaan audit 

2. Persiapan audit 

3. Pelaksanaan audit 

4. Pelaporan audit 

5. Pemantauan tindak lanjut 

6. Quality Assurance 

2. penerapan proses audit internal PT Bank xxx  tersebut kurang sesuai dengan 

Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) PT Bank xxx 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 Pedoman Pelaksanaan kurang sesuai dengan 

implementasi Tim Audit di lapangan. 
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Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain dapat ditemukan pada bagian: 

 Perencanaan sehubungan dengan jangka waktu 

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa setiap Tim 

Audit dibagi tugas per triwulan sedangkan dijelaskan pada BPP bahwa waktu 

audit yang dilakukan tim audit untuk setiap auditee nya adalah sekitar 1 bulan. 

Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari Tim Audit membutuhkan waktu 

tambahan dalam melakukan audit sehingga tidak memenuhi time table yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Penambahan waktu yang dibutuhkan antara lain 

dikarenakan : 

o Terlambatnya data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dari capem yang 

bersangkutan dikarenakan capem out sendiri memiliki kegiatan 

operasional yang harus dijalankan sehingga tidak ada satu orang 

khusus yang diutus untuk memenuhi kebutuhan Tim Audit. 

o Diketemukannya masalah baru selama pelaksanaan audit sehingga 

dibutuhkan tambahan waktu untuk mengupas masalah lebih dalam. 

o Diketemukannya masalah khusus yang diperlukan penanganan khusus 

oleh Tim Audit. 

o Adanya pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk anggota Tim Audit 

sehingga sisa personil Tim Audit tidak dapat mengerjakan pelaksanaan 

audit dengan maksimal. 

o Terdapat anggota Tim Audit yang sakit ataupun sebelumnya telah 

mengajukan cuti. 

 Program audit  

Program audit bagian kredit yang seharusnya ditetapkan oleh Grup Audit 

Intern PT Bank xxx belum dapat dianalisis karena masih dalam tahap proses 
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pembuatan. Hal ini disebabkan karena BPP yang dipakai oleh PT Bank xxx 

merupakan BPP baru yang masih membutuhkan beberapa waktu untuk 

pengimplementasiannya secara sempurna. 

 Ikhtisar Temuan Hasil Audit (ITHA)  

Dalam ITHA yang dihasilkan oleh tim audit tidak terdapat kolom rekomendasi 

tim audit yang seharusnya diberikan oleh tim audit sesuai dengan ketentuan 

BPP PT Bank xxx dan SPFAIB yang ada. 

 Diskusi dengan Kepala GAI 

Pada tahap pelaporan yang dilakukan tim audit sesuai dengan BPP PT Bank 

xxx tidak terdapat diskusi dengan auditee. Menurut penelitian yang dilakukan 

penulis, hal ini tidak dilakukan sebab saat pelaksanaan audit oleh tim audit 

yang menghasilkan ITHA, tim audit telah melakukan diskusi dengan Kepala 

GAI mengenai hasil temuannya.  

 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan  penelitian dan menyimpulkan bagaimana penerapan 

proses  audit internal pada PT Bank xxx, maka penulis mencoba memberikan saran 

yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan atau masukan kepada PT 

Bank xxx : 

 Jangka waktu perencanaan yang lebih diperhatikan agar sesuai dengan BPP 

yang telah ada sehingga efektivitas dan efisiensi yang harus dicapai Grup 

Audit Intern PT Bank xxx dapat dicapai dengan lebih baik. Namun jika dalam 

kenyataannya sulit untuk memenuhi time table yang telah dituliskan pada 

BPP, maka sebaiknya dilakukan perubahan time table pada BPP sehingga 
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Grup Audit memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan proses audit pada 

sebuah Capem. 

 Percepatan penetapan program audit bagian kredit sesuai dengan ketentuan 

yang ada pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dan Standar Pelaksanaan 

Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sehingga tim audit memiliki program 

yang jelas dalam setiap pelaksanaan auditnya dan menghindari adanya bagian 

yang terlewatkan saat pemeriksaan oleh Tim Audit. 

 Penambahan SDM pada Grup Audit Intern 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 Bank xxx. 

 Penambahan kolom rekomendasi yang terdapat pada ITHA sesuai dengan 

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) sehingga auditee 

mengetahui apa yang sebaiknya dilaksanakan untuk memperbaiki kesalahan 

yang telah dilakukannya. Penambahan kolom tersebut akan mempermudah 

perbaikan kesalahan yang dilakukan Auditee karena mereka mengetahui 

dengan jelas hal-hal yang harus dilakukan dalam menyikapi kesalahan yang 

telah diperbuat. 

 Penambahan tahapan dalam pelaporan audit yaitu melakukan diskusi terlebih 

dahulu dengan Kepala Grup Audit Intern sebelum melakukan diskusi dengan 

Auditee. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan 

Kepala GAI sehubungan dengan pelaksanaan audit oleh Tim Audit. 

Penambahan tahapan ini akan meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh 

Grup Audit Intern PT Bank xxx. 
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Selain mencoba memberikan beberapa masukan kepada Grup Audit Internal PT Bank 

xxx, penulis menyarankan kepada peneliti yang akan melakukan riset selanjutnya 

untuk memperluas jangkauan penelitian untuk tidak hanya melakukan penelitian pada 

audit internal bagian KPR, namun bisa menjadikan beberapa jenis kredit sebagai 

bahan penelitian sehingga dapat terdapat beberapa perbandingan. 
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