
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi sekarang ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, 

mendorong perusahaan meningkatkan kegiatan usahanya. Dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kegiatan usahanya, diperlukanlah informasi-informasi yang berkaitan dengan 

keputusan terbaik yang akan diambil pihak manajemen untuk menunjang hal-hal tersebut. 

Seiring dengan meningkatnya kegiatan atau usaha perusahaan maka ruang lingkup dan 

masalah yang akan dihadapi perusahaan akan semakin beragam. Semua hal tersebut  

merupakan tantangan perusahaan, dan juga tantangan bagi pimpinan serta karyawan untuk 

tetap menjalankan kegiatan perusahaan secara efektif dan tetap tumbuh di perekonomian 

sekarang dan bersaing secara kompetitif dengan kompetitor lainnya. 

Semakin besarnya ruang lingkup perusahaan menyebabkan perlu adanya sistem 

pengawasan yang efektif yang dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh anggota 

perusahaan (internal auditor) dan atau sistem pengawasan internal. Salah satu sistem 

pengawasannya adalah dengan adanya Satuan Kerja Audit Internal ( selanjutnya disebut 

SKAI ) dalam suatu perusahaan yang bertugas di bidang pengawasan internal perusahaan 

yang berkedudukan di bawah Direktur Utama. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 
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(SOP) PT Mega Finance (2009), SKAI adalah unit audit internal yang independen dan 

berfungsi untuk: 

 Membantu Direktur Utama dan komisaris dalam penerapan ketentuan yang berlaku 

di perusahaan yang meliputi pemeriksaan/Audit, penilaian, penilaian, penyajian, 

evaluasi, saran perbaikan, serta mengadakan kegiatan assurance, dan konsultasi 

kepada unit kerja untuk mendapatkan tugas dan tanggung jawab, secara efektif dan 

efisien, sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan melalui RUPS. 

 Melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern pengelolaan, 

dan pelaksanaan kegiatan pada perusahaan serta memberikan saran perbaikan yang 

efektif. 

Ruang lingkup SKAI meliputi beberapa pemeriksaan terhadap kegiatan yang ada di 

perusahaan. Dalam pembahasan kali ini, lebih berfokus kepada pengendalian internal dari 

internal auditor terkait dengan bagian kredit. PT Mega Finance merupakan perusahaan 

pembiayaan (leasing) kendaraan bermotor roda dua. Mengingat faktor kredit merupakan 

kegiatan utama dalam perusahaan tersebut, maka perlunya dilakukan pengendalian atas hal 

tersebut. Dalam pemberian kredit harus didasari dengan risk management based audit  yaitu 

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

Beberapa pendekatannya antara lain analisis 7C (capital,collateral,condition of 

economy,capacity,character, covering, constraint), Know Your Customer (KYC).  

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan bagaimana hubungan antara 

pemberian kredit serta penyelesaiannya beserta tindakan pengendalian dari perusahaan atas 

aktivitas tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengendalian internal perusahaan                  

Analisis Penerapan..., Steffie Marsha Novitasari Bawono, Ak.-IBS, 2011

http://www.bpkp.go.id/


3 

 

 

Tugas audit internal adalah mencakup dalam pemberian kredit begitu juga dengan 

pembayarannya. Adanya hal  tersebut merupakan salah satu tindakan preventif atas Non 

Performing Loan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan dan fungsi 

dari auditor internal. Penelitian ini lebih dikhususkan di dalam credit acquisition . Credit 

Acquisition  merupakan salah satu bagian dari audit di bidang marketing selain collection 

dan operasional. Di PT Mega Finance ini dalam pelaksanaan proses audit terutama bidang 

acquisition credit memiliki 7 (tujuh) tahapan yaitu, order dealer, survey, analisis kelayakan, 

keputusan, purchase order, NPP, Post NPP Checking. 

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan naturalis. 

Pendekatan naturalis adalah pendekatan dengan menggunakan data untuk mengambil 

kesimpulan tanpa menggunakan hipotesis (Gunadarma,2007). Pendekatan naturalis diambil 

dengan adanya studi kasus yang dilakukan di PT. Mega Finance. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini diberi judul “Analisis Penerapan 

Internal Auditing Terkait Pada Bagian Akuisisi Kredit  (Studi Kasus Terhadap PT. 

Mega Finance)”. 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang seperti uraian sebelumnya, maka perumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah fungsi, wewenang, serta ruang lingkup auditor internal di PT.Mega 

Finance? 

2. Bagaimana mendeskripsikan efektivitas audit internal PT Mega Finance khususnya 

di bidang Credit Acquisition? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan khusus pada perusahaan PT Mega Finance 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada peranan internal auditor dalam kaitan pemberian 

kredit bagian marketing yaitu credit acquisition 

 

1.4. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian, antara lain yaitu : 

1. Data yang diperoleh penulis hanya selama tahun 2008 sampai 2010. 

2. Kurangnya informasi yang maksimal dari para karyawan karena tingginya aktivitas 

dari setiap karyawan mengingat jumlah karyawan yang masih sedikit dibanding 

tingkat aktivitas dari SKAI PT Mega Finance sendiri. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Menjelaskan fungsi, wewenang dan ruang lingkup auditor internal PT. Mega 

Finance; 

2. Memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas audit internal PT. 

Mega Finance khususnya di bagian Credit Acquisition. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Memperoleh pengalaman dalam banyak hal khususnya dalam melakukan penelitian 

secara langsung dan mengetahui bagaimana posisi dan penerapan fungsi audit 

internal dalam perusahaan berkaitan dengan bagian kredit. 

b. Bagi Perusahaan 

Penulis dapat memberikan masukan atau ide atas penelitian secara langsung yang 

telah dilakukan. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian penulis dapat dijadikan bahan referensi atau penelitian yang 

selanjutnya ingin dilakukan oleh akademisi lain. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan serta agar pembahasan dalam skripsi ini 

berjalan secara terarah dan sistematis, maka penelitian ini akan dibagi kedalam lima 

bab. 

Bab I PENDAHULUAN 

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

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang 

akan dilakukan 
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Bab II   LANDASAN TEORITIS 

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

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

masalah dalam penelitian ini dan rerangka pemikiran. 

Bab III    METODOLOGI PENELITIAN    

Bab ini akan memaparkan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam 

penelitian, mulai dari metode pengumpulan data hingga metode analisis data 

tersebut. 

Bab IV    ANALISIS DAN PEMBAHASAN   

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

dapat diketahui sebenarnya bagaimana fungsi dan kedudukan internal auditor terkait 

dengan bagian kredit, keefektifan SKAI PT Mega Finance, sehingga dapat 

terjawablah rumusan-rumusan masalah yang telah sebelumnya tercantum. 

Bab V    KESIMPULAN DAN SARAN 

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

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

ataupun pihak lain yang berminat di bidang audit internal terutama berkaitan dengan 

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

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Auditing 

Secara umum, dapat diartikan bahwa auditing merupakan suatu bentuk kegiatan 

dimana seseorang melihat atau menganalisis apakah suatu informasi tersebut telah sesuai 

dengan yang ditetapkan atau tidak. Menurut Alvin, Arens (2000) didalam bukunya yang 

berjudul “Auditing and Assurance Service”, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi 

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen. 

Pelaku kegiatan auditing disebut dengan istilah auditor. Mulyadi (2002) 

menyebutkan bahwa “ Orang atau Kelompok yang melaksanakan auditing dapat 

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

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

berikut: 

 Auditor Independen 

Auditor professional yang menjual jasanya kepada  masyarakat umum, terutama 

dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. 

Auditing tersebut terutama ditujukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai 

informasi seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instasnsi 
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pemerintah (terutama instansi pajak). Syarat untuk membuka praktik sebagai auditor 

independen adalah harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja 

tertentu. sesuai dengan Keputusan Mentri Keuangan RI No 43/KMK.017/1997 

tanggal 27 Januari 1997 tentang jasa akuntan publik yang telah disebutkan di muka. 

Auditor independen merupakan sebutan bagi akuntan publik yang melaksanakan 

audit terhadap kliennya. 

 Auditor Pemerintah 

Auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok 

melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan 

oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan 

yang ditujukan kepada pemerintah. Pada umumnya yang disebut auditor pemerintah 

adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

 Auditor Intern 

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

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 

manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan 

terhadap asset-aset organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur 

kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh 

berbagai bagian organisasi. 
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2.1.2 Internal Auditing  

2.1.2.1 Pengertian Internal Auditing 

Internal Auditing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak internal dari 

perusahaan. Internal Auditing merupakan suatu aktivitas independen yang memberikan 

penjaminan atau keyakinan dalam memberikan perbaikan dalam suatu perusahaan atau 

organisasi. Aktivitas audit internal adalah mengidentifikasi, memeriksa dan menilai 

efektivitas sistem pengendalian yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. 

Menurut Sawyer (2005)  di bukunya yang berjudul “ Sawyer’s Internal Auditing” , 

Internal Auditing adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan 

auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi untuk 

menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; 

(2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan 

eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bias diterima telah diikuti; (4) kriteria 

operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya yang telah digunakan secara 

efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua 

dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota 

organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.   

Menurut SOP PT Mega Finance (2008), audit internal adalah suatu aktivitas 

independen dalam memberikan jasa koknsultasi dan penjaminan (keyakinan) secara objektif 

yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan 

pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (governance processes). 
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Menurut Standards for the Professional Practice of Internal Auditing yang 

dipublikasikan pada tahun 1978 ( Amin Widjaja 2007 ), pengertian audit internal adalah 

sebagai berikut: 

“Pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi penilaian yang independen yang 

ditetapkan dalam suatu organisasi untuk menguji dan menilai aktivitas organisasi 

sebagai suatu jasa terhadap organisasi tersebut. Tujuan dari pemeriksaan intern 

adalah untuk membantu organisasi dalam pelaksanaan yang efektif dari tanggung 

jawab mereka. Untuk maksud tersebut, pemeriksaan intern menyediakan anggota 

organisasi analisis, penilaian, rekomendasi, nasehat, dan informasi yang 

berhubungan dengan aktivitas yang ditelaah”. 

Menurut Tunggal (2007)  dalam bukunya “Dasar-Dasar Audit Manajemen” 

diungkapkan beberapa penekanan dalam kata-kata kunci atas ungkapan mengenai audit 

internal menurut “Standards for the Professional Practice of Internal Auditing”, yaitu: 

1. Istilah “intern” mengkualifikasi audit dengan menyatakan bahwa audit dilaksanakan 

oleh karyawan dalam organisasi. Ini membedakan dari pekerjaan audit yang 

dilakukan oleh akuntan eksternal atau setiap pihak yang secara langsung bukan 

merupakan bagian dari organisasi. 

2. Istilah “independen” mengkarakteristikan pekerjaan audit yang bebas dari kendala 

yang dapat secara signifikan membatasi ruang lingkup dan efektivitas penelaahan 

atau pelaporan temuan dan simpulan. 

3. Istilah “penilaian” mengkonfirmasikan daya tolak penilaian dari pemeriksa intern 

ketika mereka mengembangkan konklusi. 
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4. Istilah “menentukan” mengkonfirmasikan penetapan yang definitif, oleh organisasi, 

tentang peranan dari pemeriksaan intern. 

5. Istilah “menguji dan menilai” melukiskan tindakan pemeriksa intern yang 

mencakup pengujian penemuan fakta dan analisis pertimbangan. 

6. Kata-kata “altivitas organisasi” mengidentifikasi bantuan dan jasa produk akhir 

dari semua pemeriksaan intern. 

7. Kata-kata “terhadap organisasi” mengkonfirmasi ruang lingkup jasa total 

dihubungkan terhadap organisasi secara keseluruhan. Ini termasuk seluruh personil, 

dewan direksi (termasuk panitia audit) dan pemegang saham. 

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa pemeriksaan intern mencakup 

penilaian yang independen sebagai bagian dari sistem pengendalian intern, dan dalam 

waktu yang bersamaan memberikan nasehat untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

 

2.1.2.2 Tujuan Audit Internal 

Menurut Akmal (2006) pada bukunya yang berjudul Pemeriksaan Intern (Internal 

Audit) tujuan internal audit ( Putri, 2010 ) adalah: 

“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”  
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Dari definisi tersebut, diketahui bahwa internal auditing dapat memberikan 

penilaian terhadap kesalahan maupun temuan audit sehingga pihak manajemen dapat 

melaksanakan perbaikan maupun tanggung jawabnya secara efektif.  Pihak internal 

auditing  pun dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi atau masukan mengenai 

perbaikan organisasi. Salah satu tujuan utama adanya internal auditing adalah menemukan 

kecurangan atau temuan (irregularities) sebelum hal tersebut dideteksi oleh external 

auditing selama pemeriksaan tahunan. Sekarang ini, pemeriksa intern lebih merupakan 

perpanjangan tangan manajemen  

( an arm of management) dan bagian yang integral dari proses manajemen (The Institute of 

Internal Auditors). 

 

2.1.2.3 Ruang Lingkup Audit Internal 

Audit internal adalah suatu penilaian yang sistematis dan objektif oleh auditor 

internal terhadap berbagai operasi dan pengendalian pada PT. Mega Finance untuk 

menentukan: 

1. Informasi – informasi operasional (non keuangan) akurat dan reliable 

2. Risiko bisnis dapat diidentifikasikan dan diminimalisasi 

3. Regulasi eksternal serta kebijakan dan prosedur internal dipatuhi 

4. Kriteria operasional yang memuaskan dapat dicapai 

5. Sumber daya digunakan secara ekonomis dan efisien 

6.  Tujuan organisasi/perusahaan dapat dicapai secara efektif 
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2.1.2.4 Fungsi Internal Auditing 

Pada bulan Juni 1999, The Board of Directors of Institute of Internal Auditor’s  (II 

A) menetapkan definisi internal auditing 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, disciplined 

approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and 

governance processes”. 

Apabila dapat digambarkan, fungsi internal auditing terlihat sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Fungsi internal auditing 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Dasar-Dasar Audit Manajemen,Amin Widjaja 2007 
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Menurut Tunggal (2007) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Audit 

Manajemen” terdapat beberapa definisi dari kata kunci grafik diatas, yaitu: 

1. Independent 

Konsep independensi merupakan hal yang fundamental. internal auditing tidak 

dapat bertahan (survive) apabila dia tidak objektiif. 

2. Assurance and Consulting 

Peran yang utama dari internal auditing adalah memberikan assurance atau 

keyakinan bahwa perusahaan dapat atau tidak dapat mengelola risiko dengan baik 

dengan melihat apakah pengendalian yang ada dapat mengatasi risiko. 

Assurance/keyakinan ini bukan bersifat absolute, karena walaupun penelaahan 

sudah dilakukan secara professional, masih saja terdapat kemungkinan tidak 

teridentifikasinya risiko yang signifikan. 

Sedangkan fungsi consulting dari definisi internal auditing merupakan perubahan 

yang mendasar dalam peran internal auditing. Perubahan ini secara jelas 

menunjukkan bahwa internal audit merupakan suatu divisi konsultasi yang lebih 

matang dari sebelumnya. Dalam konsultasi tersebut audit juga harus 

mempertimbangkan pengaruh dari risiko. 

3. Designed to add value 

Sebagai sebuah jasa,auditing harus berbasis pada auditee dan mengerti akan 

kebutuhan perusahaan sehingga jasa yang diberikan harus dapat memberikan 

manfaat bagi perusahaan. Hal ini menjadi perhatian utama dari kepala internal audit. 

 

 

Analisis Penerapan..., Steffie Marsha Novitasari Bawono, Ak.-IBS, 2011



15 

 

 

4. Improve an organization’s operations 

Hal ini merupakan cara pandang auditing yaitu pengembangan yang terus menerus. 

Internal audit ada untuk membuat segalanya lebih baik dan bukan untuk menyelidiki 

orang. 

5. Systematic, disciplined approach 

Internal audit saat ini menjadi suatu profesi yang matang. Artinya profesi ini 

mempunyai satu profesional standar yang jelas dan dapat dipakai sebagai guidelines 

dalam memberikan jasa yang berkualitas. Suatu ukukran keprofesionalan adalah 

perusahaan dapat mengharapkan auditornya untuk menerapkan pendekatan yang 

sistematik dan disiplin. Baik itu pekerjaan konsultasi maupun assurance, IIA 

performance standard 2040 mengharuskan bahwa kepala internal audit membuat 

kebijakan dan prosedur untuk memmberi pedoman dalam aktivitas internal audit. 

6. Risk management, control and governance process 

Ketiga hal diatas merupakan cakupan dari kerja internal auditor. Perusahaan yang 

tidak mengembangkan sistem yang kuat dari ketiga unsur ini dalam jangka panjang 

akan banyak menemui kesulitan dalam pencapaian tujuan. Corporate governance 

dideskripsikan sebagai bagaimana cara perusahaan diarahkan dan dikendalikan; risk 

management memfokuskan pengelolaan risiko yang timbul dari setiap 

kegiatan/langkah perusahaan agar tujuan perusahaan tetap dapat dicapai dan internal 

control  memastikan risiko yang telah diidentifikasi dapat dihilangkan/dikurangi 

seminimal mungkin melalui rambu – rambu  yang telah dibuat. 
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Menurut Loeberman (1996) di dalam bukunya yang berjudul “ Internal Auditing, 

Standard Handbook for Accountants”,( Handita, 2010), terdapat 4 faktor pendorong 

pesatnya perkembangan fungsi internal auditing: 

 Large scale corporations became greater in size and in number 

 Company asset became national and sometimes international  

 Little of personal management touch remained 

 Employee were numbered in thousand 

Berarti terdapat perkembangan fungsi dan kedudukan internal auditor, seiring 

berkembang aspek suatu perusahaan. Internal auditing berguna untuk mengimbangi dan 

juga mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan, dan penyelewengan lainnya. 

Internal audit versi sekarang adalah suatu aktivitas pemeriksaan yang mencakup 

kegiatan perusahaan secara keseluruhan yakni meliputi bidang akuntansi, keuangan, dan 

operasional, bahkan terkadang termasuk juga pemeriksaan perencanaan. Inti dari internal 

auditing versi dahulu dan sekarang adalah membantu manajemen dalam bidang 

pengawasan guna mencegah terjadinya hal – hal  dan akibat – akibat negatif seperti yang 

telah ada. 
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2.1.2.5 Independensi Internal Auditing  

Salah satu kode etik menjadi seorang auditor adalah independensi. Faktor 

independensi merupakan faktor yang penting dalam pekerjaan seorang auditor sehingga 

dalam melaksanakan tugasnya tersebut seorang auditor tidak dipengaruhi oleh pihak 

manapun. Tindakan tersebut diharapkan dapat membuat pekerjaan auditor semakin 

maksimal dan hasil auditnya dapat dipercaya pihak baik internal maupun eksternal dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) PT Mega Finance 2009 

dikatakan bahwa di dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor internal harus memiliki 

sikap independen. 

1. Independensi dalam penyusunan program audit : 

 Program audit tidak diinterferensi oleh manajemen. 

 Prosedur audit tidak diinterferensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Review atas tugas audit terbebas dari syarat-syarat yang biasanya akan 

menyertai proses audit. 

2. Independensi dalam pengujian 

 Memiliki akses yang luas terhadap catatan, properti/fasilitas, dan 

personal/pegawai yang relevan dalam pekerjaan audit. 

 Adanya kerjasama secara aktif dari personal manajemen selama pengujian 

dilakukan. 
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 Terbebas dari upaya – upaya manajemen dalam aktivitas tertentu yang diuji, atau 

dalam penentuan persoalan pembuktian yang dapat diterima. 

 Terbebas dari kepentingan pribadi auditor yang mengarah kepada upaya 

mengesampingkan atau membatasi pengujian.  

3. Independensi dalam pelaporan 

 Fakta yang dilaporkan ( baik makna atau arti maupun pengaruhnya) tidak 

direkayasa atau dimodifikasi 

 Terbebas dari tekanan pihak tertentu untuk meniadakan atau menghilangkan 

persoalan atau masalah penting dalam laporan audit 

 Menghindari ambiguitas makna ( melalui penggunaan bahasa) dalam pernyataan 

mengenai fakta, pendapat, atau rekokmendasi yang dapat mempengaruhi 

interpretasi pengguna informasi hasil audit 

 Terbebas dari upaya untuk mengesampingkan atau menolak pertimbangan 

auditor sebagai fakta atau pendapat lain dalam laporan audit.  

 

2.1.2.6 Wewenang Internal Auditing 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan perlu adanya penetapan wewenang dan 

tanggung jawab secara jelas sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara pihak tanpa 

adanya gangguan dari pihak lain.  
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Menurut Anggaran Dasar Organisasi PT Mega Finance dan disetujui oleh Dewan 

(Direksi/Komisaris/Komite Audit) serta konsisten dengan “Standard For The Professional 

Practice Of Internal Auditing” , wewenang dari internal auditing adalah : 

1. Menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara 

lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit. 

2. Akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat 

atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 

3. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, 

dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistim yang diauditnya. 

4. Bermitra kepada komite audit untuk memberikan informasi tentang karyawan, dana, 

asset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. 

 

2.1.2.7 Tahap – tahap Audit Internal  

Menurut Tugiman (1997)  tahap – tahap pelaksanaan audit adalah sebagai berikut :  

“Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan 

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

1. 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. 
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 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.  

2. Pengujian dan Pengevaluasian informasi  

Audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, mengintepretasikan dan 

membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.  

3. 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  juga harus mengemukakan maksud, lingkup dan hasil 

pelaksanaan pemeriksa , bila dipandang perlu dapat menyatakan pendapat 

pemeriksa. 

4. Tindak lanjut (follow up)  

Audit internal harus meninjau dan menindaklanjuti untuk memastikan bahwa 

temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan tepat. 
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2.1.3 Kredit 

2.1.3.1 Pengertian 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 ( Putri,2010 ). 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.  

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.”  
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2.1.3.2 Unsur dan Tujuan Perkreditan 

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008: 124), 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. 

 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 
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oleh pemberi kredit sebagai imbalan atau hasil keuntungan dalam jangka waktu 

tertentu, yang umumnya berbentuk uang. 

 

2.1.3.3 Jenis-jenis kredit 

 Kredit merupakan salah satu sarana yang dipergunakan masyarakat yang mengalami 

kesulitan mendapatkan dana dalam membangun atau melaksanakan usaha yang mereka 

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

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

berbagai jenis : 

 

1. Segi tujuan 

 Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. 

 Kredit produktif, kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha atau produksi 

atau investasi. 

 Kredit perdagangan, kredit yang diberikan pedagang untuk digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan 

yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

2. Segi jangka waktu  

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

biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 
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 Kredit jangka menengah, kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun dan 

biasanya digunakan untuk melakukan investasi. 

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

3. Segi jaminan 

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

tertentu. 

 Kredit jaminan, kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan. 

Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau 

jaminan orang. 

4. 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. 

 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. 

5. Segi sektor usaha  

 Kredit pertanian, yaitu kredit yang membiayai sektor pertanian atau perkebunan. 

 Kredit peternakan, yaitu kredit yang doberikan di sektor peternakan. 

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

industri kecil, menengah dan besar. 
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 Kredit pertambangan, yaitu kredit yang diberikan di sektor pertambangan. 

 Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan 

prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk mahasiswa. 

 Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan professional. 

 Kredit perumahan, yaitu kredit yang untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan 

 dan sektor – sektornya. 

  

2.1.3.4 Prinsip – Prinsip Kredit 

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

tersebut diperlukan untuk menganalisis apakah kredit yang diberikan mampu dilunasi atau 

tidak ( kredit macet ). Pada umumnya prinsip analisis kredit berdasarkan prinsip 5C dan 7P  

yang dikemukakan Kashmir (2003).  Seiring dengan perkembangan perbankan, analisis 5C 

berkembang menjadi 7C ( Putri, 2010 ) , yaitu: 

1. Character 

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

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

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

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

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

ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayarnya.  
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2. Capacity 

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar 

kredit. Dari penilaian ini akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikkan 

kredit yang disalurkan. Capacity sering disebut juga dengan capability. 

3. Capital 

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

laporan keuangan yang disajikan. Analisis capital juga menganalisis dari sumber 

mana saja modal yang ada sekarang ini. 

4. Collateral 

Collateral  merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

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

serta harus diteliti terlebih dahulu keabsahan dan kesempurnaannya untuk 

menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. 

5. Condition of economy 

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

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

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

yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 

6. Constrain 

Batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di 

suatu tempat. 
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7. Covering 

Penutupan asuransi terhadap kredit yang diberikan dari risiko kemacetan. Asuransi 

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

sampai sekarang ini adalah KUK. 

Selain dilakukannya analisis dengan menggunakan 7C,  penilaian kredit dapat juga 

dilakukan analisis 7P, yaitu : 

1. Personality 

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

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

tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan 

tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah akan 

mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis 

kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – 

macam  sesuai kebutuhan. 

4. Prospect 

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

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

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

Merupakan ukuran bagaimana cara mengembalikan kredit yang telah diambil atau 

dari mana sumber dana pengembalian kredit tersebut. 

6. Profitability 

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

atau akan meningkat, apalagi dengan adanya tambahan kredit yang akan 

diperolehnya. 

7. Protection 

Tujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan 

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

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

 

2.1.4 Kecurangan (Fraud) 

Untuk mendukung peran auditor dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu 

pencegahan dan pendeteksian adanya kecurangan, sebaiknya auditor internal perlu 

memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. 

Menurut Tunggal (2003) di bukunya yang berjudul “Audit Manajemen 

Kontemporer”, kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi 

manfaat keuangan kapada si penipu. Kriminal yang dimaksud adalah setiap tindakan 

kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut, 

pelaku dapat memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial. Biasaya 

Analisis Penerapan..., Steffie Marsha Novitasari Bawono, Ak.-IBS, 2011



29 

 

 

kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan / the act , (2) penyembunyian / the 

concealment dan (3) konversi / the conversion  (Amrizal,2004). Misalnya pencurian atas 

harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku akan menyembunyikan kecurangan 

tersebut misalnya dengan membuat buku transaksi pengeluaran fiktif. Selanjutnya setelah 

perbuatan pencurian dan penyembunyian dilakukan, pelaku akan melakukan konversi 

dengan cara memakai sendiri atau menjual persediaan tersebut. 

 

2.1.4.1 Jenis – Jenis Kecurangan 

Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu internal dan eksternal. 

Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer, dan eksekutif 

terhadap perusahaan tempat ia bekerja, sedangkan kecurangan eksternal adalah kecurangan 

yang dilakukan pelanggan terhadap usaha; wajib pajak terhadap pemerintah (Tunggal, 

2003). Secara garis besar, pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan 

oleh Association of Certified Fraud Examination ( ACFE,2000 ) yang dapat dibedakan 

dalam tiga kelompok adalah sebagai berikut (Amrizal, 2004) : 

1. Kecurangan Laporan Keuangan ( Financial Statement Fraud ) 

Kecurangan laporan keuangan adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen 

dalam bentuk salah saji material laporan keuangan uang merugikan investor dan 

kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial  atau kecurangan non – financial. 
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2. Penyalahgunaan asset ( Asset Misappropriation ) 

Kecurangan ini dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas, kecurangan atas 

persediaan dan asset lainnya, serta pengeluaran – pengeluaran biaya secara curang. 

Penyalahgunaan aktiva biasanya dilakukan pada tingkat hierarki organisasi yang 

lebih rendah. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi di manajemen puncak 

karena manajemen memiliki kewenangan dan kendali yang lebih besar atas aktiva 

organisasi, penyelewengan yang melibatkan manajemen puncak dapat menyangkut 

jumlah yang signifikan. 

3. Korupsi ( Corruption ) 

Korupsi  terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest ), suap         

( bribery), pemberian illegal dan pemerasan. 

 

2.1.4.2 Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan 

Menurut Alvin, Arens (2000) didalam bukunya yang berjudul “Auditing and 

Assurance Service”, terdapat tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan 

yang curang dan penyalahgunaan aktiva yang diuraikan dalam Statements on Auditing 

Standards ( SAS ) 99. Ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan (  fraud 

triangle ) 
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Gambar 2.2 Fraud Triangle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Auditing and Assurance Service, Alvin, Arens (2000)  

 

1. Insentif / Tekanan 

Hal ini biasanya merupakan situasi di mana tidak adanya pengendalian atau di mana 

terdapat pengendalian tapi tidak berfungsi. Tekanan untuk melakukan kecurangan 

lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah 

keuangan, kebiasaan buruk seseorang seperti berjudi dan peminum ; atau 

mempunyai harapan / tujan yang tidak realistik. Seringkali kondisi ini terungkap 

dalam situasi yang tidak disengaja. 

2. Kesempatan 

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan 

kecurangan. Berbagai riset menunjukkan bahwa kecurangan cenderung dilakukan 

Insentif / Tekanan 

Kesempatan Sikap / Rasionalisasi 
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saat pengendalian lemah dalam arti telah ditetapkan pengendalian intern tetapi tidak 

ditegakkan. 

3. Sikap / Rasionalisasi 

Situasi ini terjadi apabila seseorang membangun pembenaran atas kecurangan yang 

dilakukan. Sebagai contoh seseorang mengaku mengambil uang perusahaan tetapi 

dia berdalih hanya pinjam dan akan mengembalikan uang itu setelah menerima gaji 

atau berdalih itu pantas dia dapatkan karena yang bersangkutan sudah bekerja untuk 

perusahaan. 

 

2.1.4.3 Karakteristik Kecurangan 

Kecurangan ( fraud ) berbeda dengan kesalahan ( error ). Kecurangan adalah 

apabila suatu kecurangan dilakukan dengan sengaja ( intentional ), maka kecurangan 

tersebut merupakan fraudulent ( Tunggal, 2003 ). Kecurangan merupakan konsep hukum 

yang luas. Kepentingan auditor adalah menetapkan apakah ada misstatement  dalam satu 

entitas, bukan menetapkan secara hukum bahwa terjadi kecurangan  

2.1.4.4 Klasifikasi Kecurangan 

 Klasifikasi  kecurangan menguraikan kecurangan dari sudut point of occurrence         

( titik terjadinya kecurangan), jenis korban, cara menyembunyikan, dan langkah – langkah 

kecurangan sebelum pelaku menikmati hasilnya ( Handita,2010 ) 

1. Titik Terjadinya ( Point of Occurrence ) 

Asset dapat disalahgunakan pada tiga titik tertentu dalam suatu perusahaan yaitu: 
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 Sebelum mencapai entitas 

Misalnya pencurian saat penerimaan pada titik penjualan ( point of sales ) , atau 

pencurian persediaan sebelum dibukukan. 

 Dalam entitas 

Pencurian kas setelah dicatat dalam buku besar 

 Setelah keluar entitas 

Pembayaran gaji upah untuk buruh / pegawai fiktif, pembayaran kepada vendor 

fiktif. 

2. Korban Yang Jatuh ( Type of Victim ) 

Secara umum ada empat koban kecurangan yaitu : 

 Pemegang saham 

Pemegang saham paling sering menjadi korban dari kecurangan manajemen 

yang mencoba mendongkrak laba atau asset 

 Investor 

Investor sering jadi korban penipuan, salah satu contohnya adalah skema Ponzi. 

 Institusi / Perusahaan 

Baik organisasi pemerintah maupun swasta dapat menjadi korban oleh internal 

fraud  ( penggelapan pembayaran suap ) dan external fraud.    

( wajib pajak, klaim asuransi palsu, kecurangan dalam proyek pemerintah dan 

sebagainya ). 

 Pelanggan ( Customer ) 

Perusahaan dagang sering mengorbankan elanggannya melalui iklan yang 

bohong, menjual produk pengganti, dan sebagainya.  
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3. Cara Penyembunyiannya ( Type of Concealment ) 

Cara menyembunyikan kecurangan dapat dibagi menjadi : 

 On – Book Fraud 

Kecurangan ini terjadi dalam perusahaan. Pembayaran tersembunyi atau 

aktivitas dicatat, dengan disamarkan dalam buku besar perusahaan. 

 Off – Book Fraud 

Kecurangan ini terjadi di luar siklus akuntansi, Perusahaan memiliki rabat atau 

potongan harga bagi vendor atau penjualan kas yang signifikan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai internal auditing  terkait dengan pemberian kredit telah dilakukan 

oleh banyak peneliti. Dalam analisis yang dilakukan penulis,terhadap penelitian – penelitian 

sebelumnya, belum ditemukannya penelitian yang menyerupai penelitian ini. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian – penelitian yang serupa. Penelitian yang 

digunakan oleh penulis sebagai referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri 

Ekarina (2010), Elkando Simbolon (2009), dan Handita Prafitriyanti (2010). 

Putri Ekarina (2010)  melakukan pembahasan mengenai analisis penerapan proses audit 

internal di bagian kredit dengan melakukan studi kasus di Bank xxx. Di dalam penelitian 

tersebut dijelaskan bagaimana peranan auditor internal serta juga bagaimana proses audit 

internal di Bank xxx. Elkando Simbolon (2009) melakukan pembahasan mengenai 

bagaimana kedudukan,fungsi, tugas, wewenang dan tangung jawab auditor internal di PT 

Nindya Karya. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana auditor internal menjalankan 
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fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab berkaitan dengan proses audit di perusahaan 

tersebut. Sedangkan referensi yang terakhir adalah dari Handita Prafitriyanti (2010) 

mengenai peranan internal auditing dalam upaya pencegahan fraud studi kasus pada PT 

xxx. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai bagaimana peranan audit internal dalam 

upaya pencegahan kecurangan atau fraud di perusahaan tersebut secara keseluruhan. 

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan pengembangan penelitian – penelitian 

yang telah terjadi sebelumnya. Dimana penulis melakukan analisis mengenai peranan audit 

internal di suatu perusahaan pembiayaan ( leasing) kendaraan bermotor roda dua, di salah 

satu bagiannya yaitu akusisi kredit, dihubungkan dengan bagaimana peranan audit internal 

tersebut dalam upaya mengurangi tindakan kecurangan atau fraud yang terjadi di dalam 

perusahaan. 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran ini merupakan gambaran struktur penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) pada PT Mega Finance. 

Dari rerangka pemikiran ini, dapat diketahui tahapan – tahapan yang penulis lakukan 

berdasarkan tujuan penulisan yaitu menganalisis peranan audit internal di bagian credit 

acquisition di PT Mega Finance.  
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Gambar 2.3 

Rerangka Pemikiran 
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2.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang ada di dalam penelitian ini adalah: 

1. Satuan Kerja Audit Internal ( SKAI ) PT Mega Finance 

  SKAI PT Mega Finance merupakan bagian dari  perusahaan yang dalam 

struktur organisasi perusahaan berada di bawah Presiden Direktur. Satuan 

Kerja Audit Internal adalah salah satu bagian dari perusahaan yang melakukan 

pengawasan di bagian internal yang dipimpin oleh Kepala Audit yang 

bertanggung jawab langsung kepada Komite Audit.  SKAI berada langsung di 

bawah Presiden Direktur dimaksudkan untuk menjaga independensi dari 

pelaksanaan tugasnya. Sikap independensi ini penting dimiliki agar dalam 

melaksanakan tugasnya, SKAI dapat bertindak bebas dan objektif, dalam artian 

dapat mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa 

dipengaruhi baik dari pihak yang diperiksa maupun dari pihak manapun. 

Satuan Kerja Audit Internal hanya menerima instruksi langsung dari Presiden 

Direktur untuk melakukan pemeriksaan dan juga memberikan laporan 

pertanggung jawab atas pelaksanaan yang dilakukan kepada Presiden Direktur. 

2. Akuisisi Kredit 

 PT Mega Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pembiayaan kendaraan bermotor roda dua. Dalam penelitian ini batasan 

masalahnya adalah audit di bagian marketing khususnya di bagian akuisisi 

kredit. Akuisisi kredit adalah aktiivitas perusahaan dalam bentuk pemberian 

kredit kendaraan bermotor roda dua. Akuisisi kredit meliputi pemberian kredit 
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pada nasabah baru dan nasabah lama ( nasabah yang sudah pernah mengajukan 

kredit ). 

 Proses akuisisi kredit dapat dikatakan merupakan proses awal dimana 

perusahaan menerima order atau rekomendasi nasabah dari dealer yang telah 

bekerjasama dengan perusahaan. Dalam proses ini, perusahaan dapat 

menganalisis konsumen mana yang layak atau tidak layak diberikan kredit. 

Analisis yang dilakukan dalam akuisisi kredit meliputi analisis pekerjaan atau 

usaha, analisis lingkungan dan juga kemampuan konsumen tersebut 

melaksanakan kewajiban pada perusahaan dalam bentuk angsuran. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada sebuah perusahaan bernama PT Mega Finance. 

PT Mega Finance merupakan anak perusahaan dari Para Group yang bergerak di bidang 

pembiayaan sepeda motor.Penelitian ini berfokus pada fungsi dan kedudukan audit internal 

PT Mega Finance, yaitu di bagian SKAI. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik atau fungsi (Malhotra, 

2007). Penelitian ini juga bersifat studi kasus, yaitu strategi riset yang terfokus pada 

pemahaman terhadap sesuatu yang dinamis dalam  konteks tunggal. Studi kasus dapat 

melibatkan satu kasus atau lebih, dengan tingkatan analisis yang berbeda-beda. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 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 SKAI PT Mega Finance 

selama proses penelitian berlangsung. 
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 Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari berbagai informasi yang didapatkan dari berbagai literatur 

yang ada di perpustakaan terutama yang ada kaitannya dengan pembahasan 

penelitian dan bias dijadikan referensi dalam penulisan penelitian ini. Data tersebut 

meliputi data yang diperoleh dari Standar Operasional Prosedur PT Mega Finance, 

SKAI Planning Program, Audit Guideliness PT Mega Finance, dan SKAI Working 

Review per tahun. 

 

3.2.2 Teknik pengumpulan data 

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

 Penelitian Lapangan (Field Research) 

Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung objek penelitian. 

Peneliti mengambil dan mengumpulkan data secara langsung dari SKAI PT 

Mega Finance untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik bahasan 

yang diteliti.  

Teknik pengumpulan data antara lain : 

 Wawancara (Inquiry) 

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan tanya jawab terhadap 

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

memberikan informasi merupakan pihak yang kompeten terhadap topik  yang 

dibahas dan dapat bertanggungjawab atas informasi yang diberikan. Pihak 
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tersebut adalah staff dari bagian SKAI. Wawancara tersebut meliputi bagaimana 

proses credit acquisition, tahap – tahap audit credit acquisition, temuan – 

temuan audit yang terjadi, dan bagaimana penyelesaian permasalahan di bidang 

credit acquisition.  

 Observasi 

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan pengamatan secara 

langsung atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan SKAI PT Mega Finance. Selain 

pengamatan atas kegiatan, penulis juga melihat dokumen-dokumen yang 

diperlukan penulis terkait dengan topik yang dibahas. Dokumen – dokumen 

yang terkait antara lain : Audit Program, Pedoman Audit, Kertas Kerja Survey 

Audit, dan juga Jadwal Pemeriksaan Audit oleh Satuan Kerja Audit Internal. 

 Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis berusaha memperoleh dan 

mengumpulkan data sekunder yang sesuai dengan topik yang dibahas yaitu 

mengenai audit internal kaitannya hubungan dengan penerapan audit internal 

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

kepustakaan dapat penulis jadikan dasar pertimbangan atau informasi tambahan 

atas topik yang sedang dibahas. 

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

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

terkait dengan topik yang diteliti oleh penulis.  
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Banyaknya informasi dan data yang diperoleh penulis, memberikan 

keobjektivitasan penulis atas penelitian yang dilakukan penulis. Analisis yang 

akan dilakukan akan beragam dan dibandingkan antara fakta dan teori yang 

sudah ada. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan 

data sesuai dengan kenyataan yang ada,  membandingkan data tersebut dengan teori relevan 

yang telah dijelaskan seelumnya, untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan data dan 

fakta yang diperoleh tersebut, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran. 

Penelitian ini bersifat studi kasus, pertama-tama penulis menentukan bagian yang 

menjadi fokus penelitian, yaitu bagian SKAI. Pada bagian tersebut dapat dilihat dan 

dianalisis bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan, meliputi proses audit, dokumen-

dokumen pendukung, serta teknik maupun pelaksanaan audit. Topik bahasan penelitian ini 

adalah bagaimana peranan audit internal dalam bagian kredit terkait atas pemberian kredit 

dan penyelesaian pembayaran kredit perusahaan PT Mega Finance. 

Di dalam penelitian ini terdapat dua pembahasan masalah yaitu mengenai 

bagaimana fungsi, wewenang, dan ruang lingkup SKAI di PTMega Finance, dan yang 

kedua adalah mengenai bagaimana keefektifan dari SKAI sebagai pengendali internal 

terkait dengan proses akuisisi kredit. Proses akuisisi kredit merupakan titik kritis dari proses 

pembiayaan. Dimana pada tahap ini ditentukannya pembiayaan terhadap konsumen tersebut 

dilakukan atau tidak.  
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Pada pembahasan pertama, mengenai bagaimana fungsi, wewenang, dan ruang 

lingkup dari SKAI, Penulis melakukan analisis dari bagaimana realisasi lapangan dalam 

artian pelaksanaan SKAI di PT Mega Finnace itu telah sesuai dengan prosedur yang benar. 

Dapat dikatakan dalam hal ini adalah pengkaitan realisasi dengan teori yang relevan. Dalam 

pembahasan kedua, Tolok ukur efektivitas dalam penelitian ini adalah menggunakan sistem 

komparatif data perusahaan dari tahun ke tahun. Dalam tahap ini penulis menganalisis trend 

dari fraud yang terjadi di perusahaan khususnya di bidang akuisisi kredit. Dari hal tersebut 

dapat dianalisis penyebab terjadinya kenaikan fraud tersebut atau penurunan fraud tersebut.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Perusahaan 

PT Mega Finance adalah salah satu anak perusahaan dari CT Coorporation 

yang membagi bisnisnya menjadi empat bisnis inti yaitu keuangan, property, retail , 

dan multi media. Di bidang keuangan CT Coorporation memiliki anak perusahaan 

yang bergerak di bidang pendanaan otomotif yang diberi nama PT Mega Finance 

yang saat ini masih terus berkembang. 

PT Mega Finance berdiri resmi pada tanggal 15 Maret 1995 dengan modal 

tunggal. Pada awalnya PT Mega Finance lebih bergerak di bidang leasing (sewa 

guna usaha ) , factoring ( anjak piutang ) dan consumer finance (pembiayaan 

konsumen) dengan sasarannya adalah konsumen korporasi dan jenis kendaraan roda 

empat ( mobil ). Mulai bulan Oktober tahun 2000 PT Mega Finance mengalihkan 

fokusnya ke bidang consumer finance  dengan sasarannya adalah konsumen 

individu dan jenis kendaraan roda dua ( motor ) yang khusus diproduksi Jepang dan 

Itali yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, dan Vespa. Pengalaman lebih dari 10 

tahun membuktikan komitmen dari PT Mega Finance untuk selalu mendukung para 

dealer. Pada saat awal, PT Mega Finance hanya memiliki 5 cabang utama yaitu tiga 

di Jakarta, Bogor dan Bandung dengan 10.000 unit penjualan. Pada tahun 2007 

perusahaan mulai berkembang sampai pada pembukaan 33 cabang dengan unit 

penjualan sebanyak 64.050 unit penjualan. Saat ini PT Mega Finance telah memiliki 
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total 66 cabang utama dengan lebih dari seribu mitra dealer dan chanel  yang 

tersebar ke seluruh pelosok tanah air.  

PT Mega Finance adalah sebuah perusahaan yang bergerak dii bidang 

pembiayaan otomatif khususnya kendaraan roda dua. Sebagai salah satu perusahaan 

pembiayaan otomotif khususnya kendaraan roda dua terbesar di Indonesia. PT Mega 

Finance berusaha melengkapi diri dengan segala upaya untuk mempertahankan dan 

memperkuat posisi pasarnya dalam menghadapi tantangan – tantangan baru di masa 

yang akan datang. 

PT Mega Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan otomotif 

khususnya kendaraan roda dua terbesar nomor dua di Indonesia, tidak mengikat para 

produsen motor atau kendaraan roda dua kecuali mereka yang menjadi mitra – 

dealer dan pelanggannya. Hal ini pula juga membuat perusahaan memungkinkan 

untuk secara bebas merumuskan kualitas dan integritas pelayanannya terhadap 

seluruh jajaran dealer dan pelanggan yang merupakan hal yang jarang dilakukan 

pada pasar ini. 

Keberhasilan PT Mega Finance pada pasar pembiayaan otomotif khususnya 

kendaraan roda dua di Indonesia terutama sekali dipengaruhi oleh posisinya yang 

strategis dan pemahaman akan kondisi pasar, yang selanjutnya diperkuat oleh 

sumber pendanaan yang didiversifikasi dengan baik dan kokoh, dengan menerapkan 

salah satu dari mekanisme kontrol manajemen risiko kredit terketat dalam bidang 

industri. 

4.1.1  Visi dan Misi Perusahaan 
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Dalam menjalankan kegiatannya dan juga guna pengembangan perusahaan dan 

memperlancar laju pertumbuhan PT Mega Finance mempunyai visi, misi, dan nilai dasar 

perusahaan untuk pencapaian tujuan dalam semua kegiatan perusahaan. 

Visi: Menjadi perusahaan pembiayaan nomor 1 di Indonesia pada tahun 2015 

berdasarkan total asset dan tingkat keuntungan. 

Misi: Menjadi perusahaan yang: 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan kendaraan 

bermotor dengan kualitas terbaik. 

 Menjadi mitra usaha masyarakat otomotif yang terpercaya dengan 

membangun hubungan bisnis jangka panjang yang saling 

menguntungkan. 

 Menyediakan tempat berkarya dan pengembangan diri bagi karyawan 

yang memiliki dedikasi, motivasi, dan kualitas tinggi. 

 

Perusahaan harus memiliki nilai – nilai dasar yaitu : dapat dipercaya, bertanggung 

jawab atas pekerjaan dan perbuatan sendiri, disiplin, mampu bekerjasama untuk kinerja tim, 

dan menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dikerjakan. 

 

 

4.1.2  Struktur Organisasi  

SKAI pada struktur organisasi PT Mega Finance langsung berada di bawah 

pengawasan Presiden Direktur. Satuan Kerja Audit Internal merupakan aparatur perusahaan 
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yang melakukan pengawasan internal perusahaan yang dipimpin oleh Komite Audit yang 

langsung bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Hal ini terlihat bahwa Satuan Kerja 

Audit Internal ( SKAI ) langsung menerima instruksi pemeriksaan dan juga memberikan 

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemeriksaan kepada Komite Audit                  

( Lampiran 1 ). 

Berikut ini merupakan uraian susunan struktur Satuan Kerja Audit Internal : 

Gambar 4.1 Struktur Satuan Kerja Audit Internal 

 

Sumber : PT Mega Finance 

 

 Komite Audit beranggotakan tiga orang yang terdiri dari Presiden Direktur dan 

dua orang Komisaris yang bertugas untuk mengelola, mengarahkanm 

mengendalikan serta mengambil keputusan kegiatan pengawasan dan internal 

audit perusahaan sesuai dengan pedoman internal auditor dengan sasaran untuk 

mendukunggnya tercapainya tujuan perusahaan. 
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 Head Audit yang bertugas mengarahkan ketua tim Satuan Kerja Audit Internal 

dan koordinator internal control 

 Supervisor Audit beranggotakan satu orang ketua tim dan satu orang koordinator 

internal control yang bertugas mengarahkan anggota tim dan staf internal 

control yang ada di setiap cabang untuk melakukan pengawasan dan internal 

audit 

 Staf Audit beranggotakan  tujuh orang yang bertugas melakukan pengawasan 

dan internal audit di lingkungan kantor pusat dan seluruh cabang. 

4.2 Satuan Kerja Audit Internal ( SKAI ) 

4.2.1 Kedudukan SKAI  PT Mega Finance 

SKAI PT Mega Finance merupakan bagian dari  perusahaan yang dalam struktur 

organisasi perusahaan berada di bawah Presiden Direktur. Satuan Kerja Audit Internal 

adalah salah satu bagian dari perusahaan yang melakukan pengawasan di bagian internal 

yang dipimpin oleh Kepala Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Komite Audit. 

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa SKAI  menerima instruksi pemeriksaan dan juga 

bertanggung jawab atas laporan pemeriksaan  serta melakukan presentasi kepada Presiden 

Direktur dan dua orang Komisaris. 

SKAI  berada langsung di bawah Presiden Direktur dimaksudkan untuk menjaga 

independensi dari pelaksanaan tugasnya. Sikap independensi ini penting dimiliki agar dalam 

melaksanakan tugasnya, SKAI dapat bertindak bebas dan objektif, dalam artian dapat 

mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa dipengaruhi baik 

dari pihak yang diperiksa maupun dari pihak manapun. SKAI hanya menerima instruksi 
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langsung dari Presiden Direktur untuk melakukan pemeriksaan dan juga memberikan 

laporan pertanggung jawab atas pelaksanaan yang dilakukan kepada Presiden Direktur. 

Susunan pejabat  SKAI  yang diibentuk oleh Dewan Komisaris adalah : 

1. Komite Audit 

Komite Audit mempunyai tugas atau fungsi untuk mengelola, mengarahkan, 

mengendalikan, dan mengambil keputusan dalam kegiatan pengawasan dan internal audit 

perusahaan sesuai dengan pedoman internal auditor dengan tujuan untuk mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan. Ruang lingkup tanggung jawab dari Komite Audit meliputi : 

mengembangkan dan menimplemetasikan rencana dan kebijakan Satuan Kerja Audit 

Internal sesuai dengan pedoman dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan, 

memantau kinerja staf, mengikut serakan staf dalam pelatihan dan sertifikasi internal 

auditor serta menetapkan potensi individu dan jenjang karir, mengarahkan dan mengawasi 

pelaksanaan audit serta mengawasi dan mengarahkan pemeriksaan tertentu atau indikasi 

penyimpangan dalam rangka memastikan temuan tersebut terselesaikan dengan benar serta 

mengambil keputusan punishment dan reward kepada pihak – pihak yang terlibat.  

Selain hal – hal di atas, Komite Audit juga memiliki peranan dalam memberikan 

rekomendasi dan mengevaluasi laporan audit. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan laporan 

audit yang ada bertujuan untuk memberikan informasi kepada direksi serta manajemen dari 

divisi atau cabang terkait yang berguna untuk mengambil keputusan. Peranan Komite Audit 

tersebut bertujuan atau berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sedangkan 

pemantauan tindak lanjut atas temuan dari hasil pemeriksaan audit adalah untuk 

memastikan penerapan dari rekomendasi yang telah dibuat dan mengambil dan 
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memperkirakan evaluasi langkah – langkah ke depan atas masalah yang ada. Salah satu 

pengguna informasi tersebut adalah divisi Risk Management , dimana divisi tersebut dapat 

memberikan langka – langkah pencegahan atau cara bagaimanamasalah – masalah yang 

telah dihadapi sekarang tidak terulang lagi di kemudian hari. Komite Audit harus menjaga, 

membina, serta mengembangkan hubungan eksternal dalam rangka untuk menjaga 

hubungan baik dengan pihak luar. 

2. Kepala Audit 

Kepala Audit mempunyai peran sebagai pemimpin dan orang yang memonitor 

segala sesuatu yang berhubungan dengan  SKAI.  Kepala Audit bertugas untuk memastikan 

serta memeriksa Standar Operasional Prosedur ( SOP ) telah dijalankan sebagaimana 

mestinya oleh masing – masing unit kerja. Perencanaan pemeriksaan atau program audit 

pun disusun oleh Kepala Audit. Selain hal tersebut, Kepala Audit memberikan usulan dan 

koordinasi tindak lanjut rekomendasi audit untuk memastikan kelancaran pelaksanaan 

tindak lanjut rekomendasi audit dan tercapainya tujuan perusahaan. Kepala Audit 

mempunyai lingkup tanggung jawab, yaitu:  

 Membuat rencana kerja audit tahunan dalam rangka mendukung tercapainya 

pertumbuhan dan juga tujuan dari perusahaan 

 Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana kerja, prosedur, dan 

penjadwalan 

 Merencanakan dan mengusulkan promosi atau mutasi pegawai 

 Mendukung peningkatan kemampuan staf dalam pelaksanaan tugas. 
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3. Supervisor Audit 

Supervisor Audit mempunyai tugas menjalankan fungsi supervisory atau 

pengawasan agar dapat tercapainya tim kinerja yang baik dan solid; mengkoordinir 

pelaksanaan tugas pemeriksaan, menyempurnakan bahan – bahan atau materi dan konsep 

hasil pemeriksaan atas kegiatan – kegiatan Divisi Audit, dan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas dalam rangka berjalannya manajemen kontrol. 

Supervisor Audit dalam menjalankan tugasnya melakukan pengevaluasian terhadap 

hasil pemeriksaan, juga memberikan saran – saran perbaikan pelaksanaan kegiatan, dalam 

artian memastikan hasil evaluasi pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan 

efisien atau tidak. Setelah itu, Supervisor Audit menyampaikan hasil evaluasi pemeriksaan 

dan rekomendasi kepada Komite Audit sebagai pihak yang berkepentingan dan pelaporan – 

pelaporan lain yang berhubungan dengan pihak eksternal yang terkait dengan aspek 

pengawasan. Pelaporan ini diharapkan dapat membantu pihak – pihak yang berkepentingan 

untuk pengambilan tindakan dan keputusan. Supervisor Audit melakukan pemantauan dan 

mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang ditentukan dan memastikan bahwa 

rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik. 

4. Staf Audit 

Dalam SKAI terbagi menjadi dua bagian yaitu baian Audit Pusat dan Internal 

control kantor cabang. Bagian Audit Pusat bertugas untuk menganalisis semua kegiatan 

perusahaan secara teratur sesuai dengan perencanaan pemeriksaan yang telah dibuat dan 

juga siap bertugas hanya ketika investigasi lebih dalam dianggap perlu dilaksanakan pada 

kegiatan – kegiatan perusahaan yang ditemukan kejanggalan, masalah ataupun hal – hal 
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yang dianggap sebagai sebuah penympangan pada perusahaan dan pada kasus – kasus 

perusahaan. Internal control kantor cabang mempunyai tugas untuk menganalisis semua 

kegiatan cabang secara teratur sesuai dengan perencanaan pemeriksaan yang telah dibuat. 

Perbedaan utama dari bagian Audit Pusat dan Internal control ini terletak pada penempatan, 

lingkup kerja, dan metode audit serta pertanggungjawabannya.  

Untuk setiap hasil pemeriksaan, staf Audit Pusat memberikan hasil pemeriksaan dan 

menyampaikan temuan – temuan dalam proses pemeriksaan, saran – saran perbaikan 

pelaksanaan kegiatan, dalam rangka memastikan bahwa hasil pemeriksaan telah 

dilaksanakan. Dalam penyampaian pelaporannya, staf Audit Pusat menyampaikan hasil 

pemeriksaan dan rekomendasi kepada supervisor audit sebagai pengawas pemeriksaan. 

Dalam laporan pemeriksaan tersebut terlampir pula kronologis temuan – temuan, tindakan – 

tindakan yang telah dilakukan, serta melampirkan bukti – bukti yang terkait, diakhiri 

dengan memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut yang telah ditentukan 

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan tindak lanjut dalam rangka 

untuk memperbaiki dari hasil temuan pemeriksaan yang telah dilaporkan. Hal tersebut 

diharap agar berbagai masalah yang dilaporkan dapat dipecahkan tepat waktu. 

Setiap hasil pemeriksaan staf Internal control kantor cabang menyajikan hasil 

pemeriksaan meliputi penyampaian temuan – temuan dalam proses pemeriksaan, 

rekomendasi atau saran perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam memastikan bahwa hasil 

pemeriksaan telah dilaksanakan dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang berlaku. Staf 

Internal control bertugas menyampaikan hasil laporan pemeriksaannya kepada staf Audit 

Pusat dan Koordinator Internal control ( Supervisor Audit ) sebagai pengawas pemeriksaan. 
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Dalam pelaporan hasil pemeriksaan tersebut, dilampirkan pula kronologis temuan – temuan, 

tindakan – tindakan yang telah dilakukan, serta bukti – bukti yang terkait. 

SKAI  tidak terlibat dalam pembuatan data atau terlibat dalam kegiatan operasional 

perusahaan. SKAI berada di satu bagian khusus yang terpisah dari kegiatan lain yang 

memungkinkan pemeriksa dapat bersifat objektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Maka dari itu, Satuan Kerja Audit Internal dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta 

tanggung jawabnya dengan sikap independensinya, dan menjamin adanya kelancaran 

pelaksanaan pemeriksaan, serta memperoleh tindak lanjut yang efektif atas temuan – 

temuan yang ada pada saat pemeriksaan dan menindak lanjuti saran atau rekomendasi 

perbaikan yang telah diajukan. 

 

 

4.2.2 Fungsi Auditor Internal PT Mega Finance 

Internal Auditor PT  Mega Finance merupakan bagian dari organisasi yang 

menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen 

senior atau dewan direksi. Terdapat beberapa masalah penting dalam bidang pengawasan 

yang dihadapi perusahaan, salah satunya adalah usaha yang dilakukan dalam meningkatkan 

pengawasan perusahaan sehingga hasil dalam pengawasan tersebut dapat membantu 

pimpinan perusahaan secara efektif dan efisien. 

Auditor Internal yang ada di PT Mega Finance disebut sebagai Satuan Kerja Audit 

Internal atau SKAI.  SKAI  mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengawasi 

jalannya kegiatan pada PT Mega Finance. PT Mega Finance merupakan salah satu 
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perusahaan yang memberikan pembiayaan khususnya kendaraan bermotor roda dua dengan 

tingkat risiko internal dan eksternal yang tinggi dan memerlukan satu satuan kerja tersendiri 

yang independen dalam melakukan pengawasan. Sesuai dengan struktur organisasi yang 

telah dijelaskan, Satuan Kerja Audit Internal secara langsung bertanggung jawab kepada 

Presiden Direktur dan dua orang Komisaris. Semua laporan kerja audit yang ada secara 

langsung diserahkan dan dilaporkan kepada Presiden Direktur dan Komisaris perusahaan. 

Beberapa fungsi Satuan Kerja Audit Internal ( SKAI ) PT Mega Finance dalam 

melaksanakan tugasnya adalah : 

 Merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi SKAI. 

 Memastikan serta memeriksa Standar Operasional Prosedur ( SOP ) telah berjalan 

dengan baik dan benar oleh masing – masing unit kerja sebagaimana mestinya. 

 Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap satuan kerja organisasi di lingkungan 

perusahaan secara rutin dan berkala. 

 Memantau tindak lanjut dari hasil pengusutan yang telah dilaporkan dari masing – 

masing unit kerja terkait. 

 Melaksanakan penilaian atas hasil laporan secara rutin atau sewaktu – waktu dari 

setiap satuan kerja organisasi di lingkungan perusahaan atas petunjuk Komite Audit. 

 Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan baik berupa penyimpangan, 

hambatan, penyalahgunaan di bidang marketing, collection, administrasi, general 

affairs, legal, Human Resource Management, dan sistim aplikasi. 

 Membina dan melaksanakan kerjasama di bidang pengawasan dengan instansi 

pemerintah. 
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 Memberikan rekomendasi kepada divisi Risk Management  sebagai penyusun 

kebijakan dan prosedur, agar temuan tidak terulang kembali di kemudian hari. 

Satuan Kerja Audit Internal dituntut untuk dapat mengkaji semua kegiatan masing – 

masing satuan kerja perusahaan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu pihak manajemen 

pada bidang yang lebih konstruktif, yaitu pemberian umpan balik perbaikan atas 

penyimpangan yang ditemukan selama pemeriksaan, mendorong tercapainya tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut itu pula dapat 

menjadi salah satu masukan untuk menyusuun kebijakan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

SKAI  sebagai petugas pengawasan yang berwenang berhak melakukan pengujian 

dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan yang menyangkut dengan 

pemeriksaan akuntansi dan keuangan serta pemeriksaan operasional. SKAI  berkewajiban 

untuk melakukan penilaian, mengadakan pengkajian, secara terus menerus dan menyeluruh 

terhadap seluruh kegiatan perusahaan. 

 

4.2.3 Wewenang dan Ruang Lingkup (SKAI) PT Mega Finance 

 SKAI   mempunyai wewenang untuk mendapatkan atau menerima informasi yang 

dibutuhkanm dan memperoleh kebebasan untuk mengaudit seluruh aspek kegiatan PT Mega 

Finance, dan juga memeriksa pembukuan serta pemeriksaan secara fisik harta dan kekayaan 

perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, SKAI  dibentuk oleh 

pimpinan tertinggi dalam perusahaan, maka dari itu pimpinan harus menetapkan secara 

jelas wewnang dan tanggung jawab dari bagian internal audit. SKAI  harus memaham 
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secara baik dan benar wewenang serta tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh pimpinan 

tertinggi perusahaan.   

Wewenang yang diberikan kepada SKAI  adalah : 

  SKAI  dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta keterangan tertulis maupun 

lisan atau membicarakan sesuatu permasalahan, meminta data serta melakukan 

koordinasi dengan para pejabat manajemen puncak PT Mega Finance. 

 SKAI mengadakan pengusutan kebenaran laporan bukti – bukti pertanggung 

jawaban penyalahgunaan kekayaan dan kewenangan dari pegawai atau segala macar 

bentuk penyimpangan dalam perusahaan. 

 SKAI mengadakan klarifikasi dengan melakukan wawancara serta meminta 

pernyataan secara resmi maupun tidak resmi dengan pihak – pihak terkait. 

 SKAI dapat melaksanakan pemeriksaan sebagian atau secara menyeluruh dan 

tanggapan ke seluruh aspek kegiatan operasi PT Mega Finance untuk memperoleh 

keterangan atau data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. 

 SKAI  melakukan review  dan melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang 

dilakukan. 

 Selain wewenang yang diberikan ke bagian  SKAI , bagian SKAI juga memilik 

tanggung jawab. hal tersebut dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang karena 

pemberian wewenang yang tidak terbatas maupun berlebihan akan sangat membahayakan 

bagi internal auditor maupun bagi perusahaan sendiri. Oleh karena ini anggota  SKAI  juga 

harus mempunyai tanggung jawab dengan para pegawai perusahaan lainnya maupun 

perusahaan sendiri. Tanggung jawab dari SKAI  adalah sebagai berikut : 
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1. Seluruh anggota dan staf SKAI melakukan pemeriksaan umum, khusus, dan 

investigasi yang di dalamanya mencakup :  

 Pengujian terhadap kepatuhan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

 Membuat laporan hasil pemeriksaan. 

2. Seluruh anggota dan staf SKAI  harus dapat menjaga kerahasiaan perusahaan 

maupun jabatannya dan harus memiliki loyalitas serta integritas kerja yang tinggi. 

3. Seluruh anggota dan staf SKAI harus menciptakan suasana kerja yang dapat 

menjamin dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas PT Mega Finance. 

4. Seluruh anggota dan staf SKAI  harus bekerja secara rasional, objektif, adil serta 

tidak memihak. 

5. Seluruh anggota dan staf SKAI  wajib ikut mengamankan kebijaksanaan program 

kerja, kekayaan dan martabat PT Mega Finance. 

 Pemberian wewenang dan disertai dengan tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi adanya penyalahgunaan wewenang 

yang diberikan kepada internal auditor. Internal auditor dapat secara leluasa di dalam 

melakukan setiap tugas – tugasnya apabila pihak manajemen memberikan wewenang 

kepada  SKAI. Pemberian wewenang serta tanggung jawab kepada internal auditor dengan 

baik dan benar akan berdampak pada  kelancaran dalam pemeriksaan. 

4.2.4 Pelaksanaan Internal Audting di PT Mega Finance 

 SKAI PT Mega Finance mempunyai  tujuan untuk memastikan serta memeriksa 

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) telah berjalan oleh masing – masing unit kerja 

sebagaimana mestinya. Satuan Kerja Audit Internal mempunyai peran untuk membantu 
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dalam pencapaian tujuan perusahaan dan meminimalisasi risiko terjadinya fraud  di dalam 

lingkungan perusahaan.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di PT Mega Finance, pada tahap awal dari 

proses pemeriksaan, SKAI  melakukan proses perencanaan pemeriksaan. Tahap 

perencanaan didasarkan pada rencana tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh Komite 

Audit.. Rencana tahunan tersebut dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. 

Penetapan Program Kerja Pemeriksa Tahunan ini bagi Satuan Kerja Audit Internal sangat 

penting dibuat agar kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dapat diselesaikan tepat pada 

waktu yang telah ditentukan dan tujuan dari hasil pemeriksaan tercapai sebagaimana yang 

diharapkan. Selain itu pada perusahaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan digunakan 

sebagai: 

 Sebagai pedoman dan bahan evaluasi kegiatan SKAI  dalam periode satu tahun 

 Sebagai alat koordinasi SKAI 

 Sebagai alat untuk menyusun rencana anggaran belanja tahunan SKAI 

Tahap awal adalah persiapan pemeriksaan, dalam tahap ini yang dilakukan adalah 

mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dengan melakukan survey audit              

( Lampiran 2 ). Semua informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sebelumnya seperti 

Memo Audit, Surat Pernyataan, Berita Acara Pemeriksa dan Kertas Kerja Pemeriksaan 

harus ditelaah, dinilai dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga informasi tersebut 

dapat digunakan untuk menentukan langkah – langkah awal yang tepat dan terarah dari 

proses pemeriksaan. 
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Sasaran yang terinci ditentukan berdasarkan hasil pengumpulan dan penelaahan 

informasi, analisis perencanaan, perhitungan tolak ukur, evaluasi lingkungan pengendalian 

dan penilaian risiko yang sesuai dengan audit program ( Lampiran 3 ). Sasaran pemeriksaan 

meliputi penilaian bidang marketing, bidang administrasi, bidang general affairs, bidang 

BPKB dan asuransi, bidang Human Resources, dan sistim aplikasi. 

Sampling pemeriksaan jumlahnya bervariasi tergantung risiko yang dihadapi, 

banyaknya konsumen pada suatu cabang, banyaknya kasus yang pernah terjadi, banyaknya 

konsumen di setiap cabang, dan banyaknya objek yang menjadi bahan pemeriksaan. Untuk 

bidang marketing dan collection , sampling – sampling yang diambil hanya sebanyak 10% 

dari total piutang. Sampling dilakukan secara merata kepada konsumen dengan kategori 

pembayaran angsuran lancar, menunggak kurang dari satu bulan, menunggak antara satu 

sampai tiga bulan, konsumen tidak tertagih, maupun konsumen baru. Sampling di bidang 

administrasi hanya mengambil 10% dari jumlah piutang dan di titik beratkan pada 

kecocokan data konsumen serta tanggal pembayaran angsuran. Untuk bidang general 

affairs, BPKB dan asuransi, HRM dan sistem aplikasi, pemeriksaan dilakukan secara 

menyeluruh atau dengan sampling 100%. 

Waktu pemeriksaan direncanakan dengan cara perhitungan agar semua cabang dapat 

diperiksa sesuai dengan porsinya masing – masing, termasuk waktu penyelesaian laporan 

hasil pemeriksaan dan disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan serrta diaplikasikan 

dalam bentuk anggaran waktu. Pada umumnya pemeriksaan dilakukan setiap satu tahun 

sekali pada setiap cabangnya. Biaya operasional pemeriksaan dan jumlah tenaga pemeriksa 

diperhitungan seefisien mungkin tanpa mengurangi sasaran dan tujuan pemeriksaan. 

Penentuan waktu pemeriksaan, rincian biaya dan penunjukan personil pemeriksa dibuat 
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dalam bentuk lampiran pada saat pengajuan surat penugasan pemeriksaan kepada Presiden 

Direktur. 

Pelaksanaan aktivitas pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal harus berdasarkan 

pedoman audit. Pedoman ini menjelaskan kapan dan apa yang harus dilaksanakan oleh 

Satuan Kerja Audit Internal, serta menunjukkan adanya norma pelaksanaan kerja, 

kontinuitas serta koordinasi dalam suatu kerja ini. Pentingnya program audit bagi internal 

audit adalah merupakan tahap – tahap yang harus dipenuhi agar dapat berjalan dengan 

lancar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pedoman audit 

merupakan pedoman yang berisi langkah – langkah pemeriksaan yang harus dilakukan 

dalam rangka pengumpulan informasi dan data yang dibutuhkan. Namun pada biasanya 

susunan pedoman audit pada PT Mega Finance sudah dibuat menjadi suatu buku panduan 

sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih teratur dan terkoordinir. 

Dalam Satuan Kerja Audit Internal ( SKAI ) juga terdapat pemisahan serta 

penggantian fungsi dan tugas. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab 

serta independensi dari masing – masing staf SKAI  sehingga dapat tercipta kondisi yang 

saling mendukung dalam kegiatan pemeriksaan tersebut. Susunan tim pemeriksa akan 

ditentukan oleh Supervisor SKAI . Setiap pemeriksa dilengkapi dengan Surat Penugasan 

Pemeriksa yang ditandatangani oleh Kepala SKAI  dan Presiden Direktur. Isi dari surat 

penugasan pemeriksaan adalah kepada siapa sasaran pemeriksaan ditujukan, perihal 

pemeriksaan, waktu yang ditentukan, dan susunan tim pemeriksa. 

Prosedur pemeriksaan dilakukan berdasarkan program pemeriksaan yang telah 

dibuat dengan menggunakan tekhnik – tekhnik pemeriksaan seperti compliance, 

wawancara, pengamatan, survey audit, dan investigasi. Selanjutnya tim pemeriksa yang 
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telah ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal harus memperhatikan hal – hal 

berikut : 

 Menuangkan hasil pelaksanaan pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan 

dan Ketua Tim Pemeriksaan wajib meninjau kembali serta menandatangani Kertas 

Kerja Pemeriksaaan yang dibuat oleh tim pemeriksa dan di informasikan secara 

periodic kepada kepala Audit 

 Melengkapi Kertas Kerja Pemeriksaan dengan bukti pendukung yang lengkap 

seperti Memo Audit, Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Pernyataan yang telah 

dibuat oleh pihak yang bermasalah baik dari konsumen maupun dari pegawai PT 

Mega Finance. 

 Melengkapi seluruh Kertas Kerja Pemeriksa dengan tanda keabsahan berupa tanda 

tangan dari pemeriksa, ketua tim pemeriksa, Branch Marketing Manager / Branch 

Financial Manager serta Branch Manager. 

 Membuat Memo Audit apabila pada saat pemeriksaan menemukan selisih atau 

perbedaan antara bukti fisik dengan catatan, agar supaya mendapatkan tanggapan 

dan perhatian segera. 

 Setelah menemukan temuan – temuan yang mengarah kepada penyelewengan 

pidana tim pemeriksa wajib melaporkan temuan tersebut kepada unit legal 

perusahaan dan pihak kepolisian, sehingga akan dilakukan tindak lanjut dari 

penyelewengan pidana yang telah dilanggar oleh pihak kepolisian. 

Setelah semua perencanaan pemeriksaan telah disusun dengan baik, tahap 

selanjutnya adalah kegiatan pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan 
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prosedur yang ada sehingga dalam praktek atau pelaksanaannya mendapat dukungan dari 

objek pemeriksa dan tujuan dari pemeriksa dapat dicapai dengan optimal. 

Prosedur awal pada saat pemeriksaan dari Satuan Kerja Audit Internal PT Mega 

Finance adalah dengan membuat surat pemberitahuan pemeriksaan kepada unit – unit kerja 

yang hendak diperiksa dalam jangka waktu tertentu sebelum pemeriksaan dilakukan. Di 

dalamnya terdapat pula permintaan untuk meminta data – data yang dibutuhkan tim 

pemeriksa terkait pemeriksaan sesuai dengan Penerapan Program kerja Pemeriksa Tahunan.  

Berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksaan tersebut, maka tim pemeriksa telah 

mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan seperti : 

1. Menghitung jumlah kelengkapan dan memeriksa dari dokumen terkait 

2. Mempersiapkan dokumen – dokumen terkait yang diperlukan pada proses 

pemeriksaan. 

3. Melakukan pemeriksaan dan penelaahan dari dokumen – dokumen yang terkait. 

 Setelah semua prosedur awal pelaksanaan pemeriksaan telah dilakukan langkah 

selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan pada PT Mega Finance. Pelaksanaan 

pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendapat informasi umum mengenai kegiatan yang 

diperiksa. Tahapan – tahapannya adalah : 

1. Pembicaraan pendahuluan antara kedua tim pemeriksa dengan anggota tim 

pemeriksa, dengan tujuan akan memberikan gambaran secara umum tentang 

keseluruhan objek yang akan diperiksa serta titik nerat pemeriksaan apabila ada 

sinyal indikasi khusus penyimpangan yang diketahui ataupun apabila ada 

permintaan titik berat dari Komite Audit. 
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2. Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yaitu Branch Manager atau 

kepala unit yang diperiksa untuk meminta izin dan kerjasama selama dalam 

melaksanakan pemeriksaan. 

3. Pengumpulan informasi – informasi pendukung dalam pemeriksaan. 

4. Mengidentifikasi masalah – masalah yang memerlukan pemeriksaan seperti bidang 

marketing, collection, bidang administrasi, bidang general affairs, bidang BPKB, 

dan bidang HRM. Dalam tahap ini, tim pemeriksa memperoleh informasi umum 

mengenai bagaimana kegiatan operasional dari objek yang diperiksa. 

 Setelah melakukan pemeriksaan, maka tim pemeriksa bertugas untuk melaksanakan 

pemeriksaan lanjutan mencakup kegiatan pengamatan dan penelaahan dari semua informasi 

yang didapat baik secara pengumpulan dari dokumen – dokumen yang terkait yaitu Memo 

Audit dan Berita Acara Pemerksaan ataupun informasi yang didapat dari hasil wawancara 

lanjutan dan interogasi yang lebih mendalam. Setelah itu, pengamatan dan pengembangan 

selanjutnya adalah dari semua informasi yang telah dikumpulkan oleh tim Audit, tim akan 

melakukan verifikasi atas laporan penyelewengan dari Internal control kantor cabang ke 

kantor pusat. 

 Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pada PT Mega Finance bertujuan untuk 

melaporkan seluruh hasil pemeriksaan termasuk saran – saran dan rekomendasi yang 

diberikan oleh tim pemeriksa. Laporan pemeriksaan tersebut yang telah disusun selanjutnya 

segera dilaporkan oleh tim pemeriksa kepada Komite Audit. Selanjutnya Komite Audit 

akan meneruskan laporan hasil pemeriksaan kepada Jajaran Direksi yang di dalamnya berisi 

: 
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1. Latar belakang 

Latar belakang ini berisikan tujuan dilakukannya audit yaitu untuk menguji 

kebenaran informasi yang diperoleh dan menguji secara keselurhan kepatuhan 

terhadap prosedur yang berlaku. 

 

 

 

2. Ringkasan hasil audit 

Uraian hasil pemeriksaan yang berisi langkah – langkah kerja yang dilakukan, 

informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, dan penjelasan yang berisi 

tindakan – tindakan yang diambil sesuai dengan kapasitas penyelesaian masalah. 

3. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang berisi ringkasan temuan hasil pemeriksaan. 

4. Rekomendasi 

Rekomendasi yang berisi saran – saran perbaikan atas temuan yang ada 

5. Tindak lanjut 

Tindak lanjut hasil pemeriksaan intern SKAI  untuk menentukan kecukupan, 

keefektifan serta ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan terhadap 

berbagai teman pemeriksaan yang dilaporkan. 

 

Kertas Kerja Pemeriksaan  merupakan catatan – catatan yang disusun dari data yang 

dikumpukan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan dan 
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mencerminkan prosedur pemeriksaan yang dilakukan, pengujian atas informasi serta 

kesimpulan dari hasil pemeriksaan. 

Pada PT Mega Finance, Kertas Kerja Pemeriksaan berisi catatan – catatan yang 

dibuat atas dasar data yang telah dikumpulkan oleh tim pemeriksa selama berlangsungnya 

proses pemeriksaan yang disusun seara sistematis. Kertas kerja tersebut berisi dokumentasi 

yang memperlihatkan : 

 

1. Kelengkapan 

Semua data penting disajikan dengan komposisi yang sesuai dan disajikan dalam 

Kertas Kerja Pemeriksaan. Data yang disajikan seperti penyertaan tanda tangan dari 

pihak Branch Manager dan Branch Financial Manager atau Branch Marketing 

Manager. 

2. Ketelitian 

Tim pemeriksa memperhatikan ketelitian dengan membuat kertas kerja pemeriksa 

bebas dari kesalahan baikk salah hitung maupun salah penyajian informasi. 

3. Keringkasan 

Semua data yang penting disajikan sesuai dengan komposisinya masing – masing 

sehingga penyajiannya hanya memuat data penting yang relevan saja. 

4. Kejelasan 

Informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan argumentasi yang rasional sehingga 

informasi yang disajikan dapat ditangkap dengan jelas. 

5. Kerapian 
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Kertas kerja disusun secara teratur sehingga membantu pihak pengguna kertas kerja 

dalam menelaah hasil pemeriksaan serta memudahkan pihak manajemen 

memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. 

Pada akhir periode pemeriksaan, tim audit membuat tabel action plan  ( Lampiran 4 

) yang berisi kesimpulan pemeriksaan untuk dapat dilaporkan, ditindaklanjuti agar tidak 

terjadi di kemudian hari. Poin – poin di dalamnya berisi tindak lanjut atas temuan – temuan 

terhadap penyimpangan beserta sanksi – sanksi yang dikenakan. 

4.2.5 Alur Report Internal Audting     

Gambar 4.2 Alur Report Audit 
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Sumber : PT Mega Finance 

 

Pelaporan hasil pemeriksaan dibuat setelah tugas pemeriksaan selesai dilakukan, 

maka pemeriksa wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan yang merupakan tanggung 

jawab pemeriksa. Laporan hasil pemeriksaan dibuat oleh tim pemeriksa apa adanya sesuai 

dengan kondisi objek yang diperiksa serta disusun pada Kertas Kerja Pemeriksaan dan 

Surat Pernyataan yang ada. 

Tim pemeriksa menyajikan laporan hasil pemeriksaan yang berisi ringkasan hasil 

audit terhadap penyimpangan – penyimpangan yang ada disertai dengan rekomendasi – 

rekomendasi kepada manajemen PT Mega Finance, yang selanjutnya untuk mendapatkan 

perhatian dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa isi 

laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Audit Internal telah memuat ruang 

lingkup dan tujuan dari pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan ini terdiri dari beberapa 

bagian yang terdiri dari ringkasan temuan hasil pemeriksaan, rekomendasi yang berisi saran 

– saran perbaikan atas temuan yang ada, dan uraian hasil pemeriksaan. Rekomendasi yang 

diberikan oleh Satuan Kerja Audit Internal adalah rekomendasi yang diharapkan dapat 

memperbaiki, memajukan serta membangun PT Mega Finance. Laporan yang dilakukan 

oleh pemeriksa telah disusun dengan baik, diungkapkan dan kemudian dikemukakan secara 

objektif sesuai dengan kebutuhan manajemen puncak. 

4.2.6 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Satuan Kerja Audit Internal merupakan suatu 

proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan serta ketepatan waktu dari berbagai 

tindakan yang dilakukan direktur utama terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang 
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dilaporkan. SKAI  meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa temuan 

pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan dengan tepat. Tim pemeriksa juga harus 

memastikan apakah tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan hasil yang 

diharapkan, atau apakah objek yang diperiksa telah menerima risiko akibat tidak 

dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang dilaporkan. Laporan pemeriksaan tersebut 

diajukan kepada Komite Audit dimana di dialamnya berisi tindak lanjut dan saran – saran 

perbaikan. Laporan tindak lanjut ini mengungkapkan pengawasan yang harus dilaksanakan 

oleh objek yang diperiksa. Dari tindak lanjut ini pula Komite Audit dapat mengetahui 

bagaimana Satuan Kerja Audit Internal dalam menjalankan fungsinya sebagai pengevaluasi 

sistem pengendalian manajemen. 

Tindak lanjut yang dilakukan PT Mega Finance adalah dengan meminta laporan 

lanjutan dari cabang dan legal kantor pusat mengenai kasus yang terjadi, apakah proses 

penyelesaiannya berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan diharapkan. Tindak 

lanjut intern yang dilakukan diwajibkan mengarah pada standar pemeriksaan, dimana tujuan 

yang hendak dicapai dapat diwujudkan. Temuan – temuan tertentu yang mempunyai 

signifikansi harus dilaporkan segera sehingga dapat dilakukan tindak lanjut dengan segera 

dengan manajemen. Kondisi tersebut akan terus di monitor oleh SKAI  melalui manajemen 

cabang hingga diselesaikan permasalahan tersebut serta memastikan melalui Internal 

control cabang, karena jika tidak, dapat menimbulkan berbagai akibat yang mungkin dapat 

mempengaruhi perusahaan. Salah satu tindak lanjut atas temuan adalah apakah pihak – 

pihak yang melakukan tindakan lapping telah melakukan kewajibannya, yaitu dengan 

mengembalikan uang yang diambil. Atau jika ada proses hukum, tim pemeriksa akan 

melakukan pemantauan proses bersama unit legal perusahaan, akan jalannya proses hukum 
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kepada tersangka. Dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut pemeriksaan pada PT Mega 

Finance telah dilakukan tindakan yang sesuai, dimana pemeriksa selalu memastikan apakah 

tindakan perbaikan telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut proses pemeriksaan sehingga 

kondisi yang lebih baik dari objek yang diperiksa dapat dicapai. 

 

4.3 Akuisisi Kredit 

4.3.1  Pengertian Akuisisi Kredit 

  PT Mega Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan 

kendaraan bermotor roda dua. Dalam penelitian ini batasan masalahnya adalah audit di 

bagian marketing khususnya di bagian akuisisi kredit. Akuisisi kredit adalah aktiivitas 

perusahaan dalam bentuk pemberian kredit kendaraan bermotor roda dua. Akuisisi kredit 

meliputi pemberian kredit pada nasabah baru dan nasabah lama ( nasabah yang sudah 

pernah mengajukan kredit ). 

  Proses akuisisi kredit dapat dikatakan merupakan proses awal dimana perusahaan 

menerima order atau rekomendasi nasabah dari dealer yang telah bekerjasama dengan 

perusahaan. Dalam proses ini, perusahaan dapat menganalisis konsumen mana yang layak 

atau tidak layak diberikan kredit. Analisis yang dilakukan dalam akuisisi kredit meliputi 

analisis pekerjaan atau usaha, analisis lingkungan dan juga kemampuan konsumen tersebut 

melaksanakan kewajiban pada perusahaan dalam bentuk angsuran. 
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4.3.2 Tahap – Tahap Pelaksanaan Akuisisi Kredit 

Gambar 4.3 Tahap – Tahap Akuisisi Kredit 

 

Sumber : PT Mega Finance 

 

1. Order Dealer 

 Order Dealer merupakan tahap pertama dalam proses akuisisi kredit. Pada tahap ini 

surveyor mendapat order dari dealer / channel yang telah bekerja sama dengan 

perusahaan PT Mega Finance. Dalam penerimaan order tersebut, harus dipastikan 

bahwa order tersebut ada di dalam coverage area cabang. Order tersebut juga harus 
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dipastikan tidak termasuk dengan black list customer dan red list area / customer . 

Setelah surveyor melakukan tahapan tersebut, tindak an dari Branch Manager 

adalah melakukan peninjauan ulang melalui kontrol by phone kepada dealer, melihat 

cek alamat konsumen, coverage area, black list customer, dan red list area. 

Tabel 4.1 Objek Kepatuhan dan Action Plan Order Dealer 

2. Survey 

OBJEK 

KEPATUHAN 
Pelaksana 

Action Plan 

(versi Area Smtr) 
Metode Kontrol ACTION PLAN/TURLAP/DESK CALL   

CARA 

PELAKSANAA

N 

CARA 

PELAKSANAAN 
REVISI /  Follow up Drop/Ditolak 

Keteranga

n 

PIC 

Kontro

l 

001 Order dari 

dealer/channel 

yang telah 

disetujui 

untuk bekerja 

sama 

SURVEY

OR 

Membuat Form 

TTO (Tanda 

Terima Order : 

Setiap order yang 

masuk, cross check 

dengan daftar 
dealer/channel yang 

telah bekerja sama,  

Bila belum bekerja sama 

dan ada cabang lain  yang 

telah bekerja sama , ajukan 
Memo mapping dealer ke 

Legal kantor pusat. 

Tolak bila  

belum ada 

kerjasama 
dengan dealer 

tersebut. 

  ASV 

002 Order dalam 

Coverage Area 

Cabang 

SURVEY
OR 

Setiap order in 
wajib berada dlm 

coverage area yg 
tlh disetujui AM 

dan wajib entri 

CM (pooling) ke 

ASV/adm credit, 

sekalian kontrol 

coverage area (zip 
code), jika diluar 

coverage area, 

ASV akan 
memberikan order 

ke coverage area 

PMF lain (lintas 
order) 

Setiap order in 
wajib dicek kedlm 

daftar coverage area 
Cabang yg telah 

disetujui oleh AM. 

Bila order masuk dalam 
coverage area cabang lain, 

maka dilimpahkan ke 
cabang tersebut 

Ditolak bila 
coverage area 

order in 
tersebut tidak 

masuk 

coverage area 

cabang dan 

cabang lain 

Review 
Coverage 

area 
diajukan 3 

bulan 

sekali.  

ASV 

003 Order tidak 

termasuk 

dalam black 

list customer 

SURVEY

OR 

Setiap order in 

wajib entri CM 

(pooling) ke 
ASV/adm credit 

utk cek black list 

konsumen 

Nama Konsumen 

dicek dalam Black 

List dan jika nama 
tsb diketahui masuk 

daftar black list 

maka  kartu 
piutang/nota diskon 

dari data tsb wajib 

dilampirkan ke 
dalam aplikasi 

kredit dan dituliskan 

“RO” pada map 
ataupun aplikasi 

kredit 

Bila black list karena kasus 

asuransi, lapping, musibah 

maka harus mendapat 
persetujuan AM.  

Ditolak Bila 

calon 

konsumen 
masuk black 

list karena 

wanprestasi 
(terlambat 

bayar, tarik 

barang, fiktif, 
gadai, atas 

nama, over 

kredit (tidak 
resmi)  

  ASV 

004 Order tidak 

termasuk 

dalam red list 

area / 

customer / 

type 

SURVEY
OR 

Data red list akan 
di distribusi ke 

adm credit, ASV 

dan AMO per 
bulan :  

Setiap order in 
wajib dicek ke dlm 

daftar red list 

area/customer/type 
yang telah disetujui 

AM. 

  Ditolak bila 
calon 

konsumen 

masuk dalam 
daftar red list, 

area/customer/t

ype 

Red list 
Area/custo

mer/type 

akan 
ditinjau 

secara 

berkala  

ASV 

Sumber : PT Mega Finance 
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 Tahap survey merupakan tahap yang menurut hasil penelitian penulis merupakan 

tahap yang tingkat fraud nya paling tinggi. Dalam tahap ini, surveyor  harus 

mengumpulkan dokumen kredit lengkap ( KTP, KK, Rekening listrik, dll ) dan 

ditandatangani. Dokumen – dokumen tersebut harus pula dipastikan tidak 

kadaluarsa dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Laporan survey dan cek  

lingkungan harus diisi dengan lengkap dan benar. Setelah itu, baru dilakukannya 

stempel dan parah dari CMO bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya. 

Kontrol BM dalam tahap ini adalah mengenai kelengkapan dokumen, copy dari 

dokumen konsumen, dan mewajibkan adanya turlap ( turun lapangan ) minimal 5 

konsumen per bulan. 

OBJEK 

KEPATUH

AN 

Pelaksan

a 

Action Plan (versi 

Area Smtr) 
Metode Kontrol ACTION PLAN/TURLAP/DESK CALL   

CARA 

PELAKSANAAN 
CARA PELAKSANAAN REVISI /  Follow up Drop/Ditolak 

Keteranga

n 

PIC 

Kon

trol 

Dokumen 

kredit 

lengkap dan 

ditanda 

tangani 

SURVEYOR Periksa form cek list 

(daftar isi map) oleh 
adm credit, ASV, AMO 

sbg filter berjenjang 

 Memeriksa kelengkapan 

dokumen kredit dan 
mencocokkan tanda tangan 

kemudian memberikan tanda 

cek box (v) pada form cek 
list serta memberikan 

catatan/keterangan apabila 

tidak sesuai/tidak lengkap 
untuk ditindaklanjuti.  

Bila dokumen kredit tidak 

lengkap ditandatangani oleh 
calon konsumen, maka ASV 

wajib turlap untuk memastikan 

kelengkapan  Dokumen kredit 
dan keabsahan tanda tangan 

konsumen dan pasangan 

Ditolak bila 

hasil turlap 
ASV 

menyatakan 

calon konsumen 
fiktif, kredit 

fiktif, pasangan 

tidak setuju 
dalam 

pengambilan 

kredit.   

ASV 

Dokumen 

konsumen 

lengkap, 

tidak 

kadaluwarsa 

dan 

dikeluarkan 

pihak 

berwenang 

SURVEYOR CMO, adm credit, ASV 

dan AMO hrs punya 

pengetahuan mengenai  
dokumen dan "fungsi" 

dari dokumen tsb : 

Melakukan pengecekan 

terhadap seluruh identitas 

konsumen dan memberikan 
tanda cek box pada form cek 

list dokumen konsumen : 

Melakukan follow up terhadap 

dokumen2 yang diterima dari 

surveyor yang tidak valid dan 
Turlap bila dokumen tersebut 

diragukan keabsahannya. 

Diltolak bila 

diketahui 

dokumen 
dimanipulasi 

atau direkayasa  

  ASV 

    * KTP dengan 
kelengkapan data  : 

- KTP : periksa tanggal 
kadaluwarsa, foto, tanda 

tangan,tgl lahir,  stempel 

kelurahan, ttd pejabat 
berwenang, status 

perkawinan, pekerjaan. 

Bila dokumen calon konsumen 
tidak valid mintakan data 

pendukung pengganti yang dapat 

dipertanggung jawabkan sebagai 
pengganti atau alternatif dari 

dokumen calon konsumen 

tersebut 

Ditolak bila 
ketidaksesuain 

tersebut tidak 

didukung oleh 
data pengganti 

atau alternatif. 

  

ASV 

Tabel 4.2 Objek Kepatuhan dan Action Plan Survey 

Order Dealer 
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3. Analisis Kelayakan 

    - No, nama, tempat 
tgl lhr, jenis kelamin, 

alamat, agama, status 

perkawainan, 
pekerjaan, 

kewarganegaraan, 

berlaku hingga  

- KK : periksa kesesuaian 
antara KK dengan KTP 

meliputi nama, alamat, tgl lahir, 

nomor KTP, jumlah susunan 
keluarga, stempel dan ttd 

pejabat yang berwenang. 

Bila data2 diatas ada 
ketidak sesuaian dengan 

data pembanding, maka 

wajib dimintakan 
keterangan dari pihak yang 

berwenang,  

Ditolak bila 
ketidaksesuaian 

tersebut tidak 

didukung oleh bukti 
pendukung atas 

ketidak sesuaian 

tersebut. 

  ASV 

    - TTD dan stempel 

pejabat dari 

kecamatan 

- Slip gaji : periksa nama 

penerima gaji, nominal, jabatan, 

ttd pejabat yg mengeluarkan, 
stempel & kop surat perusahaan 

(jika tdk carbonise) 

Bila tidak ada slip gaji ( 

Karyawan ), bila akan 

dilanjutkan mintakan surat 
keterangan penghasilan 

dari perushaan atau 

pemberi kerja dan 
perhatikan pemberi surat 

keterangan , apakah 

mempunyai kapasitas 
untuk menandatangani 

surat keterangan tersebut 

Ditolak Bila tidak 

ada slip gaji dan 

data pendukung 
pengganti slip gaji, 

atau diindikasikan 

adanya rekayasa 
penerbitan slip gaji 

atau data 

pendukung tersebut. 

  ASV 

    * KK dengan 

kelengkapan data  : 

- Rek listrik, telp, PBB ; periksa 

nama pemilik rek, alamat, bulan 
tagihan (khusus PBB kode yg 

tertera dikolom paling bawah 

harus menunjukkan inisial 
nama) 

memastikan bahwa 

dokumen2 tersebut 
memang milik calon 

konsumen , bila tidak 

mintakan surat keterangan 
yang menghubungkan 

calon konsumen dengan 

dokumen tersebut diatas. 

Ditolak bila 

dokumen tersebut 
diatas tidak sesuai 

dengan calon 

konsumen 

  ASV 

    - Nama KK, Istri, 

anak, kel lain 

- Foto usaha : periksa 

kesesuaian tampilan foto usaha 

dg informasi income dan job 
versus income yg telah disetujui 

o/ Pejabat KPO 

Bila tidak sesuai antara 

tampilan foto dan 

informasi income yang 
diberikan oleh Surveyor, 

wajib dilakukan Turlap 

oleh ASV untuk 
meyakinkan kembali report 

survey dari surveyor tsb 

Tolak bila foto 

usaha adalah bukan 

milik dari calon 
konsumen tersebut. 

  ASV 

Laporan 

survey dan 

cek 

lingkungan 

diisi 

lengkap 

dan benar 

SURVEYOR Isian Formulir 
Aplikasi credit dan 

survey report CMO 

hrs lengkap dan 
benar 

Mengisi Ceklist Pengamatan, 
Wawancara, Verifikasi 

dokumen dan Cek Lingkungan 

secara lengkap sesuai keadaan 
konsumen 

Mengembalikan hasil 
laporan survey dan cek 

lingkungan ke surveyor 

untuk dilengkapi dengan 
benar dan pastikan bahwa 

surveyor melengkapi hasil 

laporan tersebut tidak 
hanya berdasarkan asumsi 

melainkan harus survey 

ulang, Lakukan Turlap bila 
ada indikasi surveyor 

melakukan manipulasi 

hasil survey 

Tolak bila hasil 
turlap ASV 

berindikasi bahwa 

hasil survey 
surveyor tidak 

menggambarkan 

konsumen yang 
sebenarnya atau 

indikasi manipulasi 

hasil survey yang 
dapat merugikan 

perusahaan. 

 

ASV 

Stempel 

dan paraf 

CMO 

bahwa 

dokumen 

sesuai asli 

SURVEYOR Setiap dokumen inti 
wajib cross cek olh 

CMO thd keaslian 

dokumen dan 
pastikan distempel 

sesuai asli 

Seluruh persyaratan dokumen 
konsumen wajib dicek 

keabsahaan/keasliannya, diberi 

stempel “copy sesuai asli” dan 
diparaf oleh Surveyor 

Memastikan kembali 
kepada surveyor bahwa 

sudah membandingkan 

dokumen asli  dengan foto 
copy dokumen calon 

konsumen, dan wajibkan 
surveyor memberikan 

stempel dan paraf bahwa 

dokumen sesuai asli, ASV 
melakukan verifikasi dan 

keabsahan dokumen 

tersebut, bila ada keraguan 
lakukan Turlap 

Ditolak bila hasil 
turlap ASV 

mengidentifikasikan 

bahwa dokumen 
tidak  sesuai dengan 

aslinya atau ada 
rekayasa pada 

dokumen calon 

konsumen yang 
dilakukan oleh 

calon konsumen 

atau surveyor. 

  ASV 

Sumber : PT Mega Finance 

 

Objek 

Kepatuhan 

 

Pelaksana 

Action Plan (versi Area 

Smtr) 

CARA PELAKSANAAN 

        Metode Kontrol 

CARA PELAKSANAAN 

       ACTION PLAN/TURLAP/DESK 

CALL 

    REVISI /  Follow up         Drop/Ditolak Ket PIC 

Kontrol 
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 Dalam tahap ini, ASV melakukan analisis apakah konsumen ini layak diberikan 

kredit atau tidak. Hal – hal yang diperhatikan dalam analisis kelayakan ini antara 

lain: 

 Tanda tangan konsumen, penjamin konsisten 

 Kesesuaian data antara dokumen konsumen dan dokumen kredit 

 DP, tenor, dan angsuran sesuai dengan struktur kredit yang disetujui 

 Konsumen RO dilengkapi dengan Rekomendasi Coll 

 Konsumen medium / high risk dilengkapi dengan Turlap Credit Supervisor 

 Analisis kemampuan bayar dilengkapi dengan foto usaha / slip gaji 

Kontrol BM yang dilakukan antara lain cek list kesesuaian dan kelengkapan 

dokumen, cek print out PO dengan aplikasi kredit, dan hasil turlap ( turun lapangan )  

di form analisis kredit. 

OBJEK KEPATUHAN Pelaksana 

Action Plan (versi Area 

Smtr) 
Metode Kontrol 

ACTION PLAN/TURLAP/DESK 

CALL 

CARA PELAKSANAAN 
CARA 

PELAKSANAAN 

REVISI /  

Follow up 
Drop/Ditolak 

Tanda tangan 

konsumen, pasangan, 

penjamin konsisten dan 

sesuai dengan kartu 

identitas 

ASV Cek TTD konsumen, 

pasangan, penjamin pd KTP 

hrs sama dgn TTD yg 
dikontrak.  Dan memberikan 

tickmark di form ceklist 

1. Memeriksa 

kelengkapan 

dokumen kredit, 
dokumen konsumen 

dan verifikasi 

kesesuaian dan 
konsistensi 

konsumen, pasangan, 

penjamin (jika ada) 
dibandingkan tanda 

tangan di Kartu 
identitas. Hasil 

pemeriksaan 

dokumen dituangkan 
dalam form analisis 

kredit.  

Jika ada perbedaan 

atau tidak konsisten 

antara tanda tangan 
dengan identitas, 

maka ASV wajib 

Turlap dan bila hasil 
turlap menyatakan 

bahwa memang 

calon konsumen 
yang tandatangan 

tetapi ada ketidak 
konsistenan, buat 

kan form beda 

tandatangan. 

Ditolak bila hasil 

turlap ASV 

diketahui bahwa 
tanda-tangan 

Calon konsumen 

, pasangan dan 
penjamin 

dipalsukan 

Tabel 4.3  Objek Kepatuhan dan Action Plan Analisa Kelayakan 
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DP, tenor , angsuran, dll 

sesuai dengan struktur 

kredit yang disetujui 

ASV Cross cek dan compare 

sesuai TTO, PL dan kontrak 

Melakukan 

pengecekan antara 
aplikasi kredit dg 

price list dan hasil 

desk callcalon 
konsumen.  

 Bila ada 

ketidaksesuaian, 
lakukan klarifikasi 

ulang dengan calon 

konsumen  dan 
dealer. 

  

Konsumen RO 

dilengkapi rekomendasi 

Coll/Remedial Spv. 

ASV Cetak nota diskon dan beri 

rekomendasi serta TTD oleh 
CSV/AMC dengan syarat 

telah melewati setengah 

tenor 

Meminta rekomendasi 

dari pihak collection 
secara tertulis 

didalam kartu piutang 

atau history 

pembayaran 

konsumen. 

Jika rekomendasi 

dari pihak 
colleciton tidak 

sesuai dengan 

kebijakan 

konsumen RO, 

wajib dibuatkan 

OLA  ke Area 
Manager. 

Ditolak bila tidak 

ada persetujuan 
dari Area Manager. 

Konsumen medium/high 

risk dilengkapi laporan 

desk call dan atau 

Turlap Credit Spv. 

ASV High Risk dan DP kecil ASV 

turnlap 

Melakukan  turlap 

untuk konsumen 
high/medium risk, 

.Hasil  turlap 

dituangkan dalam 
form analisis kredit. 

  Ditolak bila hasil 

turlap tidak layak. 

Analisis kemampuan 

bayar diuraikan 

lengkap dan wajar 

dibandingkan dengan 

data Job versus Income 

ASV Form Profile Usaha 

Konsumen lengkap dan 

detail 

Melakukan analisis 

kemampuan bayar 

konsumen  
berdasarkan laporan 

surveyor, dokumen 

pendukung dan 
bandingkan dengan 

data Job versus 

income.  

Turlap apabila 

hasil laporan 

surveyor tidak 
lengkap dan 

meragukan, dan 

tidak dapat 
menggambarkan 

kemampuan bayar 

calon konsumen 
sebenarnya. 

Ditolak bila ada 

manipulasi data 

atau ternyata calon 
konsumen tidak 

layak. 

Analisis karakter 

diuraikan lengkap dan 

wajar berdasarkan hasil 

cek lingkungan dan atau 

Turlap 

ASV ASV buat Form Analisis 

Kelayakan Credit dgn 
lengkap dan detail 

berdasarkan hasil cek 

lingkungan / turlap, 
terangkan karakter sesuai 

hasil cross cek lingkungan 

sekitar atau lingkungan kerja 
konsumen 

Melakukan analisis 

secermat mungkin 
hasil analisis karakter 

calon konsumen oleh 

surveyor, dengan 
membandingkan hasil 

ceklist cek 

lingkungan ,  

Lakukan Turlap 

bila ada keraguan 
antara hasil laporan 

surveyor dan 

analisis ASV  

Tolak bila calon 

konsumen dengan 
karakter hubungan 

dengan lingkungan 

yang buruk, 
bermasalah dalam 

hutang piutang, 

keluarga 
bermasalah dan 

gaya hidup boros  

4. Keputusan 

Kesesuaian data antara 

dokumen kredit dan 

dokumen konsumen 

ASV Cek dokumen credit 

konsumen beserta data 
sesuai dengan persyaratan 

PF dan isian di form cek list 

Memeriksa 

kesesuaian data 
tempat tinggal 

dengan dokumen 

KTP, KK, PBB/rek 
listrik/akta rumah 

dan kesesuaian data 

pekerjaan dengan 
dokumen slip gaji/ID 

card/surat 

Keterangan dari 
Perusahaan,  

Kesesuaian data 

jumlah tanggungan 
dengan KK, 

kesesuaian data 

penghasilan dengan 
foto usaha/Job versus 

income. Hasil 

pemeriksaan 
dituangkan dalam 

form analisis kredit.  

Bila ada perbedaan 

dokumen kredit dan 
dokumen calon 

konsumen, maka 

ASV wajb Turlap 
untuk memastikan 

kebenaran data yang 

di sajikan oleh 
Surveyor. 

Aplikasi kredit di 

tolak bila hasil 
turlap ASV 

diketahui bahwa 

dokumen calon 
konsumen atau 

dokumen kredit 

calon konsumen di 
palsukan atau hasil 

rekayasa. 

Sumber : PT Mega Finance 

 

OBJEK 

KEPATUHAN 
Pelaksan

a 

Action Plan (versi Area Smtr) 

CARA 

PELAKSANAAN 

Metode Kontrol 

CARA 

PELAKSANAAN 

ACTION PLAN/TURLAP/DESK CALL 

REVISI /  Follow 

up Drop/Ditolak 
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 Tahap keputusan ini diambil oleh Branch Manager ( BM ) atau Area Manager           

( AM ). Di dalam tahap ini, yang dapat memberikan persetujuan / penolakan aplikasi 

hanya dapat dilakukan oleh BM atau Area Manager. Apabila diterima, maka 

aplikasi tersebut ditandatangani oleh BM atau AM, sedangkan apabila aplikasi 

ditolak, akan diinput ke dalam entry black list Pas@Net. 

Tabel 4.4 Objek Kepatuhan dan Action Plan Keputusan 

OBJEK 

KEPATUHAN 
Pelaksana 

Action Plan 

(versi Area 

Smtr) 

Metode Kontrol 
ACTION PLAN/TURLAP/DESK 

CALL 
  

CARA 

PELAKSANAA

N 

CARA 

PELAKSANAAN 
REVISI /  Follow up Drop/Ditolak Keterangan 

Persetujuan / 

penolakan aplikasi 

dilakukan oleh 

BM/AM, bukan oleh 

Surveyor / Credit 

Spv. 

ASV 

Setiap order in 

wajib diproses 

sampai proses 

approval 

(approve atau 

reject) 

Persetujuan atau 

penolakan aplikasi 

kredit dilakukan 

oleh BM atau AM 

sesuai dengan 

kewenangannya 

berdasarkan 

rekomendasi dari 

ASV dengan 

memperhatikan dan 

menganalisis data 

pendukung kredit 

calon konsumen. 

Hasil Rekomendasi 

harus dapat 

menggabarkan 

keadaan calon 

konsumen ( Hasil 

Cek Lingkungan, 

Karakter calon 

konsumen, 

kemampuan bayar, 

usaha ( Skala kecil , 

menengah,besar )  

  

Jika keputusan 

kredit dilakukan 

selain pejabat 

yang berwenang, 

maka wajib 

diberikan sangsi 

atas pelanggaran 

tsb 

Aplikasi kredit 

disetujui dan 

ditandatangani 

BM/AM sesuai 

dengan 

kewenangannya 

ASV 

Proses approval 

sesuai tingkat 

kewenangan 

(SOP BMWK) 

 Memastikan 

bahawa aplikasi 

yang masuk sesuai 

dengan  BWMK 

dari pejabat 

cabang, ASV adalah 

pintu awal untuk 

melakukan kontrol 

terhadap BWMK. 

Ajukan/buatkan 

OLA bila aplikasi 

kredit/pembiayaan 

melampaui BWMK 

BM. 

Tolak bila 

aplikasi yang 

masuk dan 

melampaui 

kewenangan 

cabang tanpa 

ada OLA  

sesuai dengan 

BWMK 

  

Aplikasi ditolak 

diinput ke dalam 

entry black list 

Pas@Net 

ASV 

Setiap order in 

wajib diproses 

(reject entri sbg 

data black list) 

Melakukan 

Inventarisir aplikasi 

reject untuk 

diserahkan ke BM 

untuk di input 

kedalam menu 

black list entry dan 

melakukan filing 

atas aplikasi reject 

tsb. 

 
    

 

Sumber: PT Mega Finance 

5. PO ( Purchase Order ) 

 Dalam tahap ini, harus dilakukan peninjauan kembali kesesuaian antara input lesee 

dengan dokumen konsumen, kesesuaian input CM dengan dokumen kredit. Setelah 
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tahap tersebut telah dilakukan, maka barulah PO tersebut ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang yaitu Admin Head / BM. Kontrol BM pada tahap ini adalah 

memeriksa print out dari PO, aplikasi kredit, dan cek PIC yang tanda tangan di PO. 

Tabel 4.5 Objek Kepatuhan dan Action Plan Purchase Order 

OBJEK 

KEPATUHAN 

Pelaksan

a 

Action Plan 

(versi Area 

Smtr) 

Metode Kontrol 
ACTION PLAN/TURLAP/DESK 

CALL 
    

CARA 

PELAKSANA

AN 

CARA 

PELAKSANAAN 
REVISI /  Follow up Drop/Ditolak Keterangan 

PIC 

Kontrol 

Kesesuaian input 

lessee dengan 

dokumen konsumen 

ADM 

CRD 

Entri lesee 

sesuai dgn 

dokumen 

konsumen 

Cek hasil entry 

lessee pd menu 

edit lessee sesuai 

dg dokumen 

konsumen 

bila hasil entry lesse 

tidak sesuai dgn 

dokumen  wajib di 

lakukan 

koreksi.Hasil inputan 

harus sesuai dengan 

dokumen calon 

konsumen 

  

Cek hasil 

entry lesse 

dilakukan 

oleh ADH 

ADH 

Kesesuaian input 

CM dengan 

dokumen kredit 

ADM 

CRD 

Entri CM 

sesuai dgn 

dokumen 

konsumen 

Cek hasil entry 

CM pd menu CM 

edit  sesuai dg 

dokumen kredit 

Bila diketahui bahwa 

hasil input CM tidak 

sesuai dengan 

dokumen kredit, 

harus dikembalikan 

ke Adm kredit untuk 

di edit atau dikoreksi 

 

Cek entry 

CM 

dilakukan 

oleh ADH 

ADH 

PO ditanda tangani 

oleh pejabat 

berwenang (Admin 

Head/BM) 

ADMIN 
HEAD 

PO wajib di 

paraf oleh 

AMO dan 

TTD BM 

Memberikan 

paraf pada kolom 

nama BM dan 

meminta/memast

ikan BM tanda 

tangan pada 

kolom ttd BM 

sebelum  PO  

dikirim ke Dealer 

Bila PO tidak di 

lengkapi dengan 

tanda tangan BM 

atau pejabat yang 

ditunjuk, WAJIB 

dimintakan terlebih 

dahulu, PO ke Dealer 

wajib ada Tanda 

Tangan BM/Pejabat 

pengganti yang 

ditunjuk melalui SK 

Tolak bila 

PO ke Dealer 

tidak 

ditandatanga

ni oleh 

pejabat 

berwenang di 

cabang. 

Cek PO 

dilakukan 

oleh Adm 

kredit dan 

di kontrol 

oleh ADH 

  

 

6. NPP ( Nota Pelunasan Pembayaran ) 

 Tahap ke enam dalam proses akuisisi kresit adalah NPP. Dalam tahap ini dilakukan 

pengesahan tagihan dari dealer yang telah ditandatangani dan distempel oleh dealer 

sebagai bukti persetujuan PO. Setelah itu, dilakukan penyesuaian antara BASTK 

(Berita Acara Serah Terima Kendaraan ) dengan PO dan aplikasi kredit. PO yang 

berumur lebih dari 1 bulan harus dibatalkan. Kontrol Bm di tahap ini lebih 

mengarah kepada peninjauan ulang antara BASTK dan PO atau aplikasi kredit. 

Sumber: PT Mega Finance 
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OBJEK 

KEPATUHAN 

Pelaksana 

Action Plan 

(versi Area 

Smtr) 

Metode Kontrol 
ACTION PLAN/TURLAP/DESK 

CALL 
    

CARA 

PELAKSANAA

N 

CARA 

PELAKSANAAN 

REVISI /  Follow 

up 
Drop/Ditolak 

Keteranga

n 

PIC 

Kontrol 

Tagihan dealer 

dilengkapi foto copy 
PO  yang telah ditanda 

tangan dan distempel 

oleh Dealer sebagai 
bukti persetujuan isi 

PO. 

ADM CRD 

Setiap tagihan 

datang cek 

smua 

kelengkapan 

berkas + TTD + 

stempel yg 

berwenang dari 

dealer  : 

-Memastikan bahwa 

tagihan dealer 

dilengkapi dengan 

PO yang telah di 

tandatangani dan 

distempel oleh 

Dealer                                                       

'-Mengecek 

kesesuaian dan 

kelengkapan antara 

dokumen tagihan 

dealer (BAST 

kendaraan, kuitansi 

DP, kuitansi 

pelunasan, kuitansi 

subsidi, SPBPKB, 

gesekan norangka 

mesin. 

Melakukan follow 

up ke dealer bila 

tagihan dealer 

tidak dilengkapi 

dengan Copy PO 

yang telah 

ditandatangani 

dan di stempel 

oleh pihak dealer  

sebagai bukti 

persetujuan isi 

dari PO tsb . 

Tagiha dealer 

belum dapat 

dijalankan 

bila copy PO 

tidak ada 

stempel dan 

tanda tangan 

PIC Dealer 

dan sebelum 

ketidaksesuai

an lainnya di 

perbaiki atau 

diklarifikasi 

Tagihan 

Dealer di 

cek oleh 

Adm 

kredit dan 

di kontrol 

oleh ADH. 

ASV 

Isi BAST Kendaraan 

sesuai dengan PO 
ADM CRD 

Form BASTK 

di cross cek dgn 

PO 

Mengecek 

kesesuaian antara 

BAST kend dg PO 

meliputi OTR, DP, 

pelunasan ke dealer, 

nama, alamat dan 

tgl yg ada di BAST 

kend. 

Bila ada ketidak 

sesuaian isi BAST 

dengan PO,  ASV 

wajib melakukan 

koreksi ke dealer. 

    ASV 

Hasil BAST Checking 

sesuai dengan 
dokumen BAST dan 

aplikasi kredit 

ADM CRD 

Desk call oleh 

adm credit atau 

ASV utk kons 

yg tdk punya 

telp 

Mencatat hasil bast 

checking kedalam 

bast kendaraan a.l. 

type kend, tgl 

terima kend, orang 

yg menerima kend 

& struktur kredit 

Menerima 

informasi dari 

Adm kredit dan 

melakukan follow 

up ke dealer bila 

ada ketidak 

sesuaian dan 

melakukan turlap 

ke konsumen 

untuk verifiasi 

    ASV 

PO yang berumur > 1 

bulan telah dibatalkan 
ADM CRD 

Cek PO print 

list dan 

konfirmasi ke 

dealer 

Mencetak  PO 

Unpaid dan 

memberikan ke 

ASV/DRO untuk di 

f.u ke Dealer (1 

minggu sekali), 

apabila dinyatakan 

batal o/ Dealer 

minta fax bukti 

pembatalan PO. 

Selanjutnya proses 

PO batal di pasnet 

Meminta rekap 

PO unpaid ke adm 

kredit dan 

melakukan follow 

up ke dealer  dan 

pastikan PO 

unpaid tidak 

melebihi  1 bulan  . 

    ASV 

 

7. Post NPP Checking 

Tahap ini ditangani oleh bagian ASV . Tugas dari ASV adalah melakukan verifikasi 

ulang kepada konsumen yang berindikasi bermasalah. Hasil verifikasi itu pun 

langsung diinput oleh ASV ke Pas@net. 

Sumber: PT Mega Finance 

 

Tabel 4.6 Objek Kepatuhan dan Action Plan NPP 
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Tabel 4.7 Objek Kepatuhan dan Action Plan Post NPP Checking 

OBJEK 

KEPATUHAN 
Pelaksana 

Action Plan 

(versi Area Smtr) 

Metode 

Kontrol 

ACTION 

PLAN/TURLAP/DESK CALL 
    

CARA 

PELAKSANAAN 

CARA 

PELAKSANA

AN 

REVISI /  

Follow up 
Drop/Ditolak Keterangan 

PIC 

Kontrol 

Konsumen berindikasi 

masalah dilakukan 
verifikasi ulang oleh 

ASV dan diinput 

dalam Pas@net 

ASV 

CSV koordinasi 

ke ASV hsl post 

NPP checking, 

ASV turnlap utk 

verifikasi dan 

input passnet 

Melakukan 

validasi 

temuan ACO 

atas konsumen 

dg indikasi 

masalah, dan 

menginput 

hasil validasi 

ke dalam 

menu entry 

validasi. 

Melakukan 

flw up hasil 

kunjungan 

aco 

terhadap 

konsumen 

bermasalah 

berkoordina

si dengan 

AMC/CSV/

BM dengan 

melakukan 

Turlap.  

Jika hasil 

Turlap ternyata 

konsumen 

melakukan 

rekayasa/manip

ulasi,atau 

dinilai tidak 

layak dibiayai, 

buat kronologis 

atas konsumen 

tsb dan 

koordinasikan 

dengan 

collection untuk 

di tarik 

  ASV 

Sumber: PT Mega Finance 

4.3.3 Tindak Lanjut Pemeriksaan 

  Setelah ditemukannya penyimpangan – penyimpangan atau fraud yang terjadi, 

SKAI PT Mega Finance melakukan pelaporan hasil pemeriksaan. Audit report tersebut 

disusun oleh SKAI yang dipimpin oleh Head SKAI. Laporan tersebut didistribusikan 

kepada Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur IT & Keuangan, Direktur 

Marketing, Komisaris, dan Group Internal Audit Head. Tujuan disusunnya audit report 

tersebut adalah untuk memperlihatkan review atau proses kerja operasional di kantor cabang 

terhadap transaksi dan kegiatan unit kerja Marketing dan Collection, apakah telah sesuai 

dengan proses dan kebijakan yang berlaku.  

  Dalam laporan tersebut dijelaskan seluruh ringkasan hasil audit, meliputi 

penyimpangan prosedur di setiap bidang yang diaudit, bagaimana kelemahan dan 

pengelolaan dari bidang tersebut, serta rekomendasi dari SKAI PT Mega Finance yang 

ditujukan kepada Manajemen PT Mega Finance dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan 

tersebut. Dalam rekomendasi tersebut terdapat pula pemberian sanksi bagi pihak terkait 
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apabila ditemukan penyimpangan, dan juga saran – saran yang ditujukan ke semua pihak 

baik pimpinan cabang serta karyawan mengenai kontrol atau tindakan yang dilakukan 

apakah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

  Setelah disusunnya audit report, SKAI menyusun action plan atas laporan tersebut. 

Di dalam action plan dijelaskan mengenai jenis pemeriksaan, karyawan yang terkait, jenis 

fraud atau penyimpangan yang dilakukan, jabatan yang dimiliki, serta sanksi dan tindakan 

apa yang dilakukan. SKAI mengenakan sanksi atas pihak yang terkait sesuai dengan 

peraturan yang ada di dalam perusahaan. Dalam action plan tersebut pula dijelaskan 

mengenai potensial loss  serta status dari rekomendasi tindakan tersebut. Salah satu 

contohnya adalah apabila terdapat CMO yang melakukan penyimpangan berupa manipulasi 

data, rekomendasi yang diberikan adalah dengan adanya terminasi dari karyawan tersebut 

tanpa dikenakan surat peringatan apapun. Dari action plan tersebut dapat dijelaskan apakah 

rekomendasi tersebut telah dilakukan atau masih ditunda pelaksanaannya. Action Plan 

tersebut dilaporkan pula kepada Direktur dan Direksi serta Group Audit sebagai salah satu 

bentuk pertanggungjawaban atas pemeriksaan yang telah dilakukan. 

 

 

   

4.4 Analisis Penerapan Audit Internal di Bagian Akuisisi Kredit 

4.4.1 Keefektifan dari Satuan Kerja Audit Internal ( SKAI ) PT Mega Finance 

  Setelah hal mengenai akuisisi kredit telah dijelaskan di atas, pada bagian ini akan 

dijelaskan mengenai bagaimana bagian SKAI dari PT Mega Finance dapat melakukan 

tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang 
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telah ditetapkan perusahaan. Batasan masalah dari penelitian ini adalah bagian marketing 

yaitu tepatnya adalah di bagian akuisisi kredit. Pemilihan penelitian khususnya di bagian 

akuisisi kredit dikarenakan dari tiga bidang di bagian Marketing yaitu Administrasi, 

Akuisisi, dan Collection, Akuisisi mempunyai tingkat fraud  yang paling tinggi . 

Keefektifan dari SKAI dapat dilihat dari kesesuaian antara program audit yang telah 

disusun sebelumnya dengan pelaksanaan dari audit internal tersebut, selain itu  dapat dilihat 

pula dari berapa temuan audit yang ditemukan atau dianalisis dan terjadi dalam proses 

akuisisi kredit tersebut.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses di bagian akuisisi kredit PT Mega 

Finance mempunyai 7 tahap yaitu Order Dealer, Survey, Analisis Kelayakan, Keputusan, 

Purchase Order, NPP, dan Post NPP Checking. Tujuh  tahap dalam akuisisi kredit tersebut 

adalah salah satu hal yang harus diidentifikasi atau dianalisi bagian audit internal 

keterkaitan dengan fraud ataupun masalah yang berhubungan dengan akuisisi kredit. 

Akuisisi kredit mempunyai hubungan dengan jumlah kredit yang bermasalah yang 

diberikan oleh perusahaan. Apabila jumlah fraud atau kredit bermasalah PT Mega Finance 

meningkat, maka dapat dikatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah terdapat masalah di 

salah satu atau beberapa bagian di ketujuh tahap tersebut. 

 Target pelaksanaan akuisisi kredit dan realisasi dari akuisisi kredit yang 

dilaksanakan oleh perusahaan merupakan salah satu proses pencapaian dari tujuan 

perusahaan yaitu memberikan kredit atau pembiayaan atas kendaraan bermotor roda dua. 

Kedua hal tersebut merupakan hal penting bagi pencapaian perusahaan, namun karena 

adanya pembatasan masalah yaitu menilai keefektifan dari SKAI  PT Mega Finance, maka 

aspek yang difokuskan adalah berapa temuan audit yang didapat oleh internal audit, 
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dibandingkan dengan jumlah realisasi dari pelaksanaan akuisisi kredit. Berikut dapat dilihat 

tabel yang memuat target, realisasi, dan juga fraud yang terjadi selama tahun 2008 sampai 

dengan 2010. 

Periode Target Realisasi 
Target Yang 

Belum 
tercapai 

Fraud Perusahaan 

Administrasi Akuisisi Collection 

2008 90,000  107,770 0 20 210 120 

2009 150,000 24,583 131,851 27 368 254 

2010 150,000 98,988 57,446 24 150 134 

2011 200,000 55,626 244,374 2 75 66 

 

Periode Target Realisasi 
Target Yang 

Belum 
tercapai 

Fraud Perusahaan atas implementasi 
dari internal audit 

Administrasi Akuisisi Collection 

2008 90,000  107,770 0 9 106 81 

2009 150,000 24,583 131,851 14 249 204 

2010 150,000 98,988 57,446 15 120 115 

2011 200,000 55,626 244,374 2 75 59 

 

Periode Target Realisasi 
Fraud di 
bidang 

Akuisisi 

Persentase 

Target vs Realisasi Realisasi vs Fraud 

2008 90,000 107,770 106 119.74% 0.1%  

2009 150,000 24,583 249 16.39%  1.01% 

2010 150,000 98,988 120 66%  0.12% 

2011 200,000 55,626 75 27.8%  0.13% 

 

Diatas terdapat tiga tabel yang menunjukkan adanya tabel target, realisasi, dan 

fraud. Tabel pertama merupakan tabel yang menunjukkan fraud yang ada di perusahaan di 

bidang akuisisi, administrasi, dan collection. Fraud  tersebut terjadi oleh karena beberapa 

sebab di perusahaan, termasuk adanya tindakan dari internal audit. Pada tabel kedua, dapat 

dilihat juga fraud – fraud yang ada di bagian administrasi, akuisisi, dan collection, namun 

perbedaannya adalah data tersebut merupakan dokumentasi langsung dari bagian internal 

Tabel 4.9  Target, Realisasi, Fraud atas Implementasi Internal Audit 

 

Tabel 4.10  Persentase Target, Realisasi, Fraud 

Perusahaan 

 

Sumber: PT Mega Finance 

 

Analisis Penerapan..., Steffie Marsha Novitasari Bawono, Ak.-IBS, 2011



83 

 

 

audit. Data tersebut menunjukkan jumlah fraud yang terjadi di perusahaan yang murni 

berasal dari campur tangan atau tindakan langsung dari internal audit. Beberapa contoh 

campur tangan atau tindakan langsung dari internal audit antara lain adalah adanya 

pengimplementasian sistem baru oleh bagian internal audit, pengawasan secara langsung 

atau turlap dari internal audit. Dari tabel di atas dapat dilihat target yang direncanakan pihak 

manajemen tiap tahunnya, realisasi dari pemberian kredit, target yang belum dicapai 

perusahaan, dan jumlah fraud yang terjadi di setiap bagian. Target pemberian kredit 

kendaraan bermotor roda dua ditetapkan oleh pihak manajemen. Penetapan target 

dikondisikan meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2010 tidak terdapat perubahan 

dari penetapan target itu. Realisasi pemberian kredit pun dapat dilihat, dimana pada tahun 

2008, realisasi kredit diatas dari target yang telah direncanakan. Akan tetapi, terdapat angka 

yang signifikan di tahun 2009 dimana dari target sebanyak 150.000 namun jumlah realisasi 

hanya sebesar 24.583 kredit. Hal tersebut dikarenakan dari besarnya fraud di bagian akuisisi 

kredit yang terjadi di tahun 2008 sejumlah 106 fraud dan peningkatan fraud tersebut yang 

lebih dari 100% hanya dalam tempo waktu kurang dari enam bulan. Pada awal tahun 2009 

tersebut, pihak perusahaan melakukan tindakan untuk menghentikan sementara pemberian 

kredit mengingat meningkatnya fraud yang terjadi. Tujuan perusahaan melakukan tindakan 

tersebut adalah untuk meninjau kembali sistem yang ada di perusahaan. Dari situlah dapat 

dikatakan merupakan tugas atau kewajiban dari pihak audit internal yang dapat 

menganalisis kesalahan – kesalahan yang terjadi dalam berjalannya suatu proses di 

perusahaan, dan membuat rekomendasi  atau saran – saran yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan. Pada tahun 2009 tersebut, SKAI  melakukan peninjauan 

ulang dari prosedur akuisisi kredit yang ada. Dalam peninjauan ulang tersebut, terdapat 
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beberapa masalah dari tujuh tahapan pelaksanaan akuisisi kredit. Pada tujuh tahapan 

tersebut, menurut hasil wawancara penulis kepada salah satu staf dari SKAI, bagian  survey  

atau tahap kedua yang berdampak secara signifikan dalam terjadinya fraud. Secara 

keseluruhan, kinerja dari SKAI PT Mega Finance dapat dikatakan efektif, tolok ukur 

keefektifan di bidang akuisisi kredit tersebut dapat dilihat bahwa fraud yang terjadi tidak 

pernah lebih dari 0.2% dari total realisasi dari akuisisi kredit yang dilaksanakan. 

Terdapat beberapa fraud yang terjadi di dalam proses akuisisi kredit di PT Mega 

Finance. Menurut hasil penelitian dari penulis di SKAI di PT Mega Finance, terdapat 2 

jenis fraud. Fraud yang diteliti di bagian ini yang menjadi batasan masalah penelitian ini 

adalah fraud internal. Fraud internal adalah fraud atau pelanggaran yang dilakukan pegawai 

perusahaan yang berkaitan dengan internal perusahaan. Fraud yang ada adalah fraud yang 

bersifat administratif dan bersifat operasional.  

Fraud yang bersifat administratif adalah fraud atau pelanggaran yang dilakukan oleh 

pegawai perusahaan dengan cara melakukan tindakan penipuan, pemalsuan, menjelaskan 

sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Contoh dari fraud tersebut adalah 

dimana surveyor melakukan penipuan atas data konsumen. Penipuan yang dilakukan 

tersebut tidak bertujuan untuk mengilangkan kendaraan bermotor yang hendak diajukan 

pembiayaannya namun membantu mengenai analisis kelayakannya. Terdapat banyak kasus 

dimana konsumen melakukan penyuapan terhadap surveyor dengan tujuan membantu 

analisis kelayakan, sehingga mempermudah pencairan kredit, atau juga dapat mempercepat 

proses pencairan kredit. Selain itu terdapat pula manipulasi data konsumen, contohnya 

adalah manipulasi data jumlah penghasilan, alamat, dan lain – lain.   
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Selain fraud yang bersifat administratif, terdapat pula fraud yang bersifat 

operasional. Fraud yang bersifat operasional adalah fraud yang menimbulkan efek yang 

lebih besar daripada fraud yang bersifat administratif. Fraud yang bersifat operasional 

adalah dimana pegawai perusahaan menghilangkan atau melewati salah satu tahapan dari 

prosedur yang sudah ada. Dalam proses akuisisi kredit yang menjadi batasan dari 

permasalahan penelitian ini, terdapat tujuh tahap dalam melakukan akuisisi kredit. Tujuh 

tahap tersebut adalah Order Dealer, Survey, Analisis Kelayakan, Keputusan, Purchase 

Order, NPP, Post NPP Checking. Fraud yang bersifat operasional contohnya adalah apabila 

seorang pegawai tidak melakukan survey, dimana survey merupakan tahap penting dalam 

proses akuisisi kredit. Pegawai tersebut memanipulasi data konsumen. Beberapa 

kemungkinan yang akan terjadi antara lain : 

1. Kerjasama antara karyawan dan konsumen 

Dalam hal ini karyawan dalam artian membantu analisis kelayakan konsumen. 

Terkadang konsumen melakukan tindakan penyuapan kepada pegawai sehingga 

dapat membantu analisis kelayakan atau mempercepat proses persetujuan atau 

pencairan kredit. 

 

 

2. Karyawan menipu konsumen 

Dalam hal ini, pegawai melakukan peminjaman data konsumen, perubahan atau 

manipulasi dari alamat, gaji, dan lain – lain. 

3. Konsumen dan perusahaan ditipu oleh mediator 
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Mediator merupakan pihak yang menjadi perantara antara perusahaan dan 

konsumen. Mediator meminjam atau mengatasnamakan data – data konsumen, 

pada saat pencairan kredit, serah terima kendaraan bermotor, mediator 

membawa kabur kendaraan. Perusahaan akan meminta pertanggungjawaban dari 

konsumen karena data yang ada di perusahaan adalah atas nama konsumen. 

Untuk mencegah kerugian yang didapat perusahaan, maka kendaraan bermotor 

yang akan diberikan diasuransikan. 

  Fraud – fraud yang terjadi di bagian akuisisi kredit dikarenakan dua faktor yaitu 

dari tindakan pegawai perusahaan dan prosedur yang ada. Pada tahun 2010 terjadi beberapa 

pergantian prosedur atau penyesuaian dikarenakan fraud yang meningkat. Pada awalnya, 

tidak ada penetapan coverage area maupun red list area / customer. Perusahaan hanya 

memberikan target tiap bulan bagi para CMO ( Credit Marketing Officer ) untuk 

mendapatkan 25 – 30 nasabah. Oleh karena itu, terdapat beberapa pegawai yang mengambil 

nasabah di daerah atau area yang tidak sesuai dengan wilayah kerja mereka, sehingga tidak 

dapat tergambarkan kinerja cabang secara maksimal di tiap daerah. Selain itu, tidak 

dimasukkannya red list area / customer. yaitu daerah – daerah yang tidak diperbolehkan 

diberikan kredit dan konsumen – konsumen yang tidak diperbolehkan lagi diberikan kredit. 

Hal lain yang mendukung adanya perbaikan sistem prosedur perusahaan dari proses akuisisi 

kredit adalah dengan adanya kewajiban turlap ( turun lapangan ) dari ASV ( Acquisition 

Supervisor ) secara random tiap bulan minimal 10 nasabah. 

 Selain penggantian sistem prosedur, terdapat pula pembinaan dari pegawai 

perusahaan PT Mega Finance sendiri. Pada awalnya, apabila terdapat pegawai yang 

melakukan manipulasi data atau pelanggaran lain, maka tindakan yang dilakukan 
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perusahaan adalah memasukkan pegawai tersebut ke dalam pembinaan. Namun sekarang, 

apabila terjadi hal tersebut, maka pegawai tersebut langsung dikeluarkan dari perusahaan. 

 Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan 

kecurangan ( fraud ) adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminasi penyebab 

timbulnya kecurangan tersebut. Internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan 

tidak akan terjadi, namun internal auditor harus tetap menggunakan kemahiran jabatannya 

dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat 

memberikan saran – saran yang bermanfaat kepada manajemen terutama kepada divisi Risk 

Management  untuk dapat mengawasi kepatuhan SOP dan mengeluarkan peraturan baru / 

SOP baru berupa Nota Dinas untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyimpangan di 

masa yang akan datang. 

 SKAI PT Mega Finance memiliki fungsi dan peranan besar dalam mendeteksi 

tindakan penyelewengan dalam perusahaan. Dengan tindakan SKAI yang berhasil 

menemukan penyelewengan – penyelewengan baik yang dilakukan oleh pihak eksternal 

atau pihak internal dapat dikatakan bahwa auditor internal telah berfungsi dan berperan 

secara baik pada perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan internal auditing di 

PT Mega Finance. Penerapan Satuan Kerja Audit Internal ( SKAI ) di PT Mega Finance 

meliputi bagaimana tugas, fungsi, ruang lingkup, wewenang, dan tanggung jawab internal 

audting tersebut di bidang akuisisi kredit. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai 

efektivitas dari SKAI itu sendiri. Penilaian efektivitas tersebut pada penelitian ini dikaitkan 

dengan kesesuaian antara Standar Operasional Prosedur ( SOP ) PT Mega Finance dan juga 

dari penyelewengan / fraud yang terjadi di dalam proses akuisisi kredit tersebut. Tolok ukur 

efektivitas internal audit terhadap fraud /  penyelewengan yang terjadi didefinisikan dalam 

metode komparatif. Dimana peneliti membandingkan tingkat penyelewengan yang terjadi 

dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Peneliti juga menganalisis tahapan dari proses 

akuisisi kredit, melihat dimana potensi penyelewengan atau kesalahan yang paling tinggi 

atau sering terjadi. Di bawah ini adalah uraian dari jawaban atas perumusan masalah yang 

mendasari dilakukannya penelitian dan merupakan kesimpulan dari penelitian yaitu : 

1) Penerapan tugas, fungsi, ruang lingkup, wewenang, dan tanggung jawab dari Satuan 

Kerja Audit Internal ( SKAI ) PT Mega Finance telah berjalan dengan baik. Penerapan 

atau implementasi tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari PT 

Mega Finance. 
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2) Dari tahapan proses akuisisi kredit tersebut, dapat dianalisis bahwa kesalahan atau 

penyelewengan yang paling tinggi adalah di bagian survey. Dari tabel yang diperoleh 

penulis dari PT Mega Finance khususnya pada bagian marketing dapat dilihat bahwa 

setelah adanya rekomendasi atau tindakan dari internal audting di tahun 2009, maka 

dilihat bahwa tahun 2010 dikatakan relatif lebih efektif dari tahun 2009. Terlihat dari 

adanya penurunan di sisi fraud. 

5.2 Saran 

 Berikut merupakan gambaran kemungkinan kendala di lapangan yang dilengkapi 

dengan saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil analisis penelitian untuk perusahaan 

adalah : 

1) Perusahaan dianjurkan mempertahankan sistem atau prosedur dari akuisisi kredit serta 

selalu mempertimbangkan rekomendasi atau saran dari pihak audit internal mengenai 

penyelewengan – penyelewengan yang terjadi 

2) Keterbatasan tenaga ahli dan karyawan yang berkompeten dalam bidang ini untuk 

perusahaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena kompleksitas dari 

cakupan pekerjaan tersebut. Perusahaan dianjurkan untuk meningkatkan standar dari 

karyawan yang menjadi CMO atau surveyor. Peningkatan standarisasi yang dapat 

dilakukan adalah dengan tekhnik recruitment karyawan contohnya adalah dengan 

psikotest, wawancara langsung dengan bagian terkait, dan lain – lain.  
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3) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan data – data yang diperoleh dari 

risk management perusahaan guna melihat hasil implementasi dari rekomendasi SKAI 

yang ditujukan untuk manajemen perusahaan. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis penerapan internal audit 

terkait bagian akuisisi kredit disarankan menggunakan data – data tidak hanya dari bagian 

internal audit saja, melainkan data – data dari berbagai bagian yang berhubungan dengan 

internal audit. Seperti bagian risk management, accounting, Human Resources Department. 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1) Peneliti mendapatkan data selama 3 tahun berjalan hanya dari bagian Satuan Kerja 

Audit Internal (SKAI) PT Mega Finance. Sehingga penelitian ini hanya dapat 

melihat implikasi di proses akuisisi kredit atas tindakan internal audting saja 

2) Jumlah sampel yang terbatas hanya bagian SKAI sehingga peneliti tidak dapat 

melihat implikasi audit internal di bagian lain. 

 

 Kesimpulan dan saran merupakan tahapan akhir dalam penelitian, semoga bermanfaat dan 

mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan penelitian, terima kasih. 
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