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ABSTRACT 

 Every company must have a risk in it, whether it’s business or business risk. Where 

these risks are watching is an independent body that internal auditors. Internal auditors are 

employees of a company where they perform audits. But in the development of more modern 

times, has changed the conventional auditing system into a system of risk based auditing. 

Effectiveness of the internal auditors on the application of risk based audit visits of internal 

audit standards and guidelines in force, which consists of the standard attributes, 

performance standards and standards implementation. 

 Purpose of this study was to analyze the effectiveness of the internal auditors on the 

application of risk based audit of PT. BRI. 

 Research methodology used with observation and interviews with staff and internal 

auditors employee PT. BRI observations were conducted by researchers with the 

performance measure is in conformity with the standards and guidelines for internal audit 

applicable or not. Based on observastions and interviews, the researcher found that the 

result and conclusions of the internal auditors PT. BRI has been effective in implementing 

risk based audit system, with the results and the amount of 99% weighting of 100% weight 

rating. Where in when the assessment weighting above 75%, it means indicate that the 

internal audit of PT. BRI has been effective  in the implementation of the internal audit 

function with the principles of risk based auditing. 

Keyword: Auditor Intern, Effectiveness, Risk Based Audit. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Didalam sebuah badan usaha atau institusi perusahaan selalu terdapat risiko, 

contohnya risiko usaha. Risiko secara umum diartikan sebagai suatu kejadian/kondisi yang 

berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan suatu badan usaha dalam mencapai 

laba atau profit. Pengertian risiko berkaitan dengan “adanya tujuan”, sehingga apabila tidak 

ada tujuan yang ditetapkan maka tidak ada risiko yang harus dihadapi. Kegiatan dan 

aktivitas yang dijalankan oleh badan usaha atau institusi perusahaan adalah dalam  rangka 

mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan tanggung jawab Dewan 

Direksi  untuk dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Oleh karena rentang kendali 

perusahaan yang semakin melebar maka tidak mungkin Dewan Direksi mengawasi 

langsung apakah kebijakan dan rencana-rencananya telah dijalankan oleh para bawahannya 

serta apakah, sasaran/tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai  Untuk itu perlu suatu 

bagian atau fungsi pengawasan yang independen terhadap bagian atau fungsi lainnya 

didalam perusahaan yang langsung dibawah koordinasi Dewan Direksi, untuk melakukan 

pengawasan, fungsi tersebut adalah biasa disebut Internal Auditor. 

Peranan profesi Internal Auditor dalam era globalisasi  saat ini  sangat strategis, 

bahkan  Internal Auditor telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari organisasi 

perusahaan (corporate governance) yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Dalam perkembangannya, telah 
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terjadi perubahan pandangan terhadap profesi internal auditor dari paradigma lama yang 

masih berorientasi pada mencari kesalahan (watchdog) menuju paradigma baru yang lebih 

mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Selain itu juga telah terjadi pendekatan 

baru dalam internal audit yaitu risk based audit approach (Majalah Auditor, 2002). 

Dalam literature, sekarang terdapat beberapa tipe auditor. Tipe yang umum adalah 

Auditor Internal, Auditor Pemerintah, Agen Pendapatan Internal, dan Auditor Independen 

(Arens, 2014). Peran internal auditor dirasakan semakin penting oleh organisasi perusahaan. 

Sebagai suatu tim spesialis yang menelaah prosedur dan operasi dari berbagai unit dan 

melaporkan ketidaktaatan  suatu tindakan, inefisiensi, dan tidak berjalannya fungsi 

pengendalian. 

Agar dapat bekerja secara efektif, seorang internal auditor harus berada dalam posisi 

yang independen terhadap lini fungsi dalam suatu organisasi, tetapi ia tidak independen 

terhadap organisasi sepanjang masih terdapat hubungan antara pemberi kerja dengan 

pekerja. Auditor intern menyediakan informasi yang amat bernilai bagi pihak manajemen 

dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan efektifitas operasi perusahaan 

dalam pencapaian tujuan. Jadi, jika tujuan auditor intern adalah untuk mendukung 

pencapaian tujuan yang ditetapkan instansi, maka auditor intern dalam penugasan auditnya 

juga harus memperhatikan seluruh risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi dalam 

rangka mencapai tujuannya. 

Dengan mengenali risiko inilah auditor intern akan mampu memberikan masukan 

kepada auditi sehingga auditi dapat meminimalisasi dampak risiko. Dengan demikian 

auditor harus merencanakan pekerjaan auditnya sebaik-baiknya, sehingga kemungkinan 
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menanggung risiko yang besar dapat dihindari, sehingga pertimbangan yang diambil untuk 

memberikan opini yang sesuai dapat dipertanggungjawabkan. 

Internal Auditor di perbankan Indonesia, dikenal dengan sebutan Satuan Kerja Audit 

Intern (SKAI), yang berfungsi untuk membantu manajemen dalam menilai risiko di suatu 

organisasi maupun memberikan saran–saran kepada manajemen terkait pengelolaan risiko. 

Tugas utama SKAI adalah melakukan pemeriksaan/audit dalam rangka menjaga dan 

mengamankan kegiatan usaha bank secara efektif (PBI Nomor 1/6/1999). 

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003 

dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/21/DPNP tertanggal 29 September 2003, 

bank – bank di Indonesia diharuskan untuk menerapkan manajemen risiko. Manajemen 

risiko adalah hal yang paling penting dalam metodologi manajemen perbankan. 

Terungkapnya beberapa kasus fraud terbukti membawa kerugian yang cukup signifikan 

terhadap bank–bank menuntun manajemen untuk lebih menyadari pentingnya manajemen 

risiko sebagai paradigma baru yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. 

Internal auditor memiliki peran yang cukup sentral dalam penerapan manajemen 

risiko. Semakin beragamnya jenis transaksi, produk maupun perkembangan teknologi 

menyebabkan risiko yang dihadapi perbankan semakin kompleks. Kebutuhan metodologi 

yang lebih efisien dalam melakukan fungsi Internal Auditor menjadi hal yang penting dan 

mendesak. 

Risk Based Auditing (RBA) adalah audit internal yang didalamnya terdapat tujuan 

audit dan perencanaan audit yang didasarkan pada prinsip risiko didalamnya. Konsep Risk 

Based Auditing merupakan identifikasi suatu risiko bisnis, semakin tinggi risiko suatu area, 
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maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut (Amin Widjaja 

Tunggal, 2007:118). 

Perkembangan kegiatan perekonomian pun ternyata mampu mempengaruhi dan 

membawa perubahan paradigma pelaksanaan audit dari pendekatan audit konvensional 

dengan pengendalian ke pendekatan Risk Based Auditing (Pemeriksaan No. 93, 2003). 

Pergeseran fokus audit dari pengendalian ke risiko telah membuat suatu revolusi yang besar 

dalam pendekatan audit masa kini. 

Risk assesessment merupakan bagian dari tahapan pertama metodologi Risk 

Management Based Auditing yang harus dilakukan dalam melaksanakan audit keuangan 

dengan berbasis pada manajemen risiko. Tahapan tersebut adalah memahami operasi 

auditee yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko kegagalan, risiko 

kekeliruan, dan risiko kecurangan yang dapat mempengaruhi audit laporan keuangan. 

Salah satu framework pengendalian internal yang banyak digunakan oleh badan 

usaha adalah versi Committee of Sponsoring Organization (COSO). Menurut COSO 

framework, internal control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu lingkungan 

pengendalian (control environment), penaksiran risiko (risk assessment), aktivitas 

pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (Information and 

communication), dan pemantuan (monitoring) (www.coso.org). 

Tujuan utama Enterprise Risk Management (ERM) adalah untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Penentuan pengendalian yang 

dibutuhkan oleh organisasi/instansi harus melalui tahapan penilaian risiko (risk assessment). 

Pengendalian yang telah berorientasi kepada risiko akan lebih efektif dan efisien karena 

jelas risiko terkait yang akan di minimalisasi. Pengendalian intern yang telah berorientasi 

ANALISIS PENERAPAN..., AULYA ULFA PUJIANTI, Ak.-IBS, 2014



5 
 

kepada risiko akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi kepada auditor atas 

efektivitas pengendalian tersebut. Semakin efektif pengendalian maka audit juga akan 

menjadi semakin efisien dan efektif. 

Namun demikian dalam prakteknya, kurangnya kontribusi Auditor Internal dalam 

pencapaian tujuan organisasi/perusahaan menjadi suatu permasalahan yang timbul, dimana 

penerapannya sudah bergeser dari Audit Konvensional menjadi Audit Berbasis Risiko. 

Kurangnya kontribusi Auditor Internal dilihat dari pendekatannya yang telah 

menggunakan pendekatan “Preventif”, dimana pendekatan seperti ini adalah pendekatan 

yang mencegah masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Tetapi, dalam kenyataannya dari 

beberapa masalah atau kasus yang timbul bahwa Auditor Internal bekerja pada saat masalah 

tersebut sudah terjadi. Dapat dikatakan bahwa Auditor Internal hanya bekerja pada saat 

masalah tersebut sudah terjadi, bukan sebelum masalah terjadi (mencegah 

masalah/preventif). Sehingga sangat terlihat bahwa kontribusi Auditor Internal perusahaan 

masih kurang. 

Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya beberapa permasalahan yang timbul di PT. 

BRI dimana salah satunya adalah terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh petambak 

udang eks Dipasena, dari daerah Lampung pada tanggal 16 Juni 2014  yang disebabkan oleh 

adanya masalah internal yang terjadi, yaitu petambak udang menyuarakan keiginan agar ada 

penyelesaian damai sengketa pertambakan udang eks Dipasena dengan jalan restrukturisasi 

utang para petambak. Dari masalah atau fenomena yang timbul seperti itu dapat terlihat 

bahwa audit internal PT. BRI belum melaksanakan dengan baik pendekatan secara 

preventif. Karena apabila audit intern PT. BRI melaksanakan dengan baik pendekatan 
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tersebut, maka masalah atau kasus-kasus yang timbul seperti demo-demo tidak akan terjadi. 

(www.kompas.com) 

Bank BRI sekarang sudah menerapkan Pendekatan Audit Berbasis Risiko (Risk 

Based Audit). Pencapaian keberhasilan memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 tersebut 

merupakan bagian proses perubahan Audit Internal yang dilaksanakan Bank BRI sejak 

pertengahan tahun 2001. Melalui metodologi risk based audit, pelaksanaan audit tidak lagi 

dilaksanakan setiap tahun kepada seluruh unit kerja objek audit dan seluruh aktivitas unit 

kerja 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank milik pemerintah yang 

terbesar di Indonesia. BRI didirikan bertujuan untuk membantu masyarakat kecil. Sampai 

sekarang tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, 

diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. BRI 

didirikan pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran 

BRI. 

Untuk membuktikan berapa besar efektivitas dari  peran auditor intern pada bank 

yang sudah menerapkan Pendekatan Risk Based Audit , maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Risk Based Audit Terhadap 

Efektivitas Auditor Internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun  2014 

(Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Pusat)”. 
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1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut “Apakah penerapan Risk Based Audit terhadap Auditor Internal 

pada PT. BRI Pusat sudah dilaksanakan secara efektif?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis keefektifan Auditor Internal terhadap penerapan Risk Based Audit  pada PT. 

BRI Pusat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan 

agar dapat mengevaluasi tingkat efektivitas serta mengidentifikasi dan menganalisis 

penerapan Risk Based Audit terhadap efektivitas Auditor Internal. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai implementasi dari teori yang telah dipelajari di 

bangku perkuliahan serta dapat memperoleh pemahaman lebih mengenai penerapan 

Risk Based Audit pada perusahaan. Penelitian ini bermanfaat karena peneliti 

mendapatkan pengalaman serta melihat secara langsung apakah penerapan Risk 

Based Audit dapat bermanfaat dan dapat diterapkan disemua jenis perusahaan. 
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c. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang mengangkat 

permasalahan yang sama dan memberikan gambaran tentang penerapan Risk Based 

Audit terhadap efektivitas Auditor Internal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini akan terdiri dari lima bab utama, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan berisik mengenai latar belakang, mengapa penulis mengangkat 

topik penelitian ini. Selanjutnya berisi mengenai pembatasan masalah. Kemudian 

berisikan perumusan masalah yang yang akan diteliti oleh penulis. Dalam bab ini 

juga, terdapat tujuan penelitian, manfaat dilakukannya penelitian dan sistematika 

penulisan yang berisi tentang susunan penelitian. 

BAB II Landasan Teori 

Landasan teori terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama adalah tinjauan 

pustaka yang berisi mengenai literature review dan teori yang mengungkapkan 

mengenai penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan diangkat 

oleh penulis (grounded theory) serta berisi mengenai definisi umum dari teori dan 

istilah yang digunakan penulis di dalam penulisan hasil penelitian. Bagian kedua 

adalah kerangka pemikiran yang berisi mengenai gagasan ide penelitian dengan 

menyuguhkan beberapa kerangka ide penelitian terdahulu yang terkait dengan tema 

penelitian penulis. 
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BAB III Metodologi Penelitian 

Metode penelitian membahas mengenai objek, waktu dan tempat penelitian 

serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang telah dikumpulkan. 

BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai proses dan hasil analisis data serta 

implikasi manajerial. 

BAB V Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang 

terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Audit 

Menurut Arens (2014;24), filosofi Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti 

mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen. Terdapat tiga jenis audit, yaitu: 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode 

operasi organisasi. Operasional merupakan review secara sistematik atas kegiatan 

organisasi yang tujuannya mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk 

peningkatan, membuat rekomendasi untuk perbaikan. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak lain yang diaudit 

mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas 

yang lebih tinggi. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan 

(informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. 

Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi. 
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Sedangkan menurut Sekar Mayangsari dan Puspa Wandanarum (2012;7) dalam 

bukunya yang berjudul Auditing, Audit adalah suatu proses yang sistematis untuk 

memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-asersi 

tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukkan tingkat 

kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Auditor (Pemeriksaan)  

 Menurut Arens (2014;35) terdapat beberapa tipe auditor, yaitu: 

1. Auditor Internal (Internal Auditors) 

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan 

audit. Tujuan auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama 

berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan. 

2. Auditor Pemerintah (Government Accountability Office Auditors) 

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang 

tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari 

berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor 

yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan 

Pemeriksa keuangan (BPK), dan Direktorat Jendral Pajak. 

3. Agen Pendapatan Internal (Internal Revenue Agents) 

Agen pendapatan internal merupakan auditor yang bekerja untuk Internal Revenue 

Service (IRS) dan melakukan pemeriksaan atas pengembalian wajib pajak. 

ANALISIS PENERAPAN..., AULYA ULFA PUJIANTI, Ak.-IBS, 2014



12 
 

4. Auditor Independen (Certified Public Accounting Firms) 

Auditor independen merupakan para praktisi individual atau anggota kantor akuntan 

publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Selain itu, auditor 

juga menjual jasa lain yang berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen, 

penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya. 

 

2.1.3 Pengertian Internal Auditor 

Internal Auditor merupakan suatu fungsi institusi yang ada diperusahaan yang 

dilakukan oleh bagian internal perusahaan. Suatu fungsi institusi yang dilakukan untuk 

menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan didalam suatu perusahaan 

serta internal auditor merupakan fungsi penilaian yang independen. (Arens, 2014;36) 

Pada tahun 1999, Internal Auditing secara resmi diredefinisi kembali oleh Board of 

Directors Institute of Internal Auditors. Definisi baru tidak hanya merefleksikan perubahan 

yang telah terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan auditor internal menuju 

peran yang lebih luas dan berpengaruh pada masa yang akan datang. Definisi yang baru 

berbunyi sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity that adds to and improves an organization’s operations. It helps an 
organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined 
approach to evaluate and improve the effectives of risk management, control, and 
governance processes”. (Board of Directors Institute of Internal Auditor) 

 
 Berdasarkan definisi di atas maka salah satu tanggung jawab audit intern adalah 

menerapkan pendekatan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi. 
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Definisi ini tidak hanya mencangkup peranan dan tujuan auditor internal, tetapi juga 

mengakomodasikan kesempatan dan tanggung jawab. Definisi tersebut juga memadukan 

persyaratan-persyaratan signifikan yang ada di standar dan menangkap lingkup yang luas 

dari auditor internal modern yang lebih menekankan pada penambahan nilai dan semua hal 

yang berkaitan dengan risiko, tata kelola, dan kontrol. 

Bertolak dari definisi-definisi di atas, dalam perkembangannya konsep audit intern 

telah mengalami perubahan. Peranan audit intern sebelumnya hanya sebatas sebagai 

pengawas di dalam perusahaan yang kerjanya hanya mencari kesalahan, sedangkan saat ini 

audit intern dapat memberikan saran dan masukan berupa tindakan perbaikan atas sistem 

yang telah ada. Oleh karena itu, saat iniaudit intern dapat juga dikatakan sebagai konsultan 

perusahaan dalam mencapai tujuannya di masa yang akan dating. Internal auditor selalu 

meningkatkan pengetahuan baik di bidang auditing maupun pengetahuan di bidang bisnis 

perusahaan agar dapat memberikan saran dan masukan berupa tindakan perbaikan tersebut. 

 

2.1.4 Fungsi dan Tujuan Internal Auditor 

Perubahan yang cukup mendasar tentang tujuan kegiatan audit intern pada definisi 

terbaru Internal Auditing dari The Institute of Internal Auditor (IIA) sejak 1999 adalah dari 

“to examine and evaluate” pada definisi yang lama menjadi “to add value and improve” 

pada definisi yang baru.  

 Sawyer (2005;10) menyebutkan fungsi audit internal bagi manajemen sebagai 

berikut : 

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen 

puncak, 
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2. Mengidentifikasi dan menimimalkan risiko, 

3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior, 

4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis, 

5. Membantu proses pengambilan keputusan, 

6. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu, dan 

7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan. 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013;21) Direktur audit intern terutama memikul 

tanggung jawab untuk menerapkan program audit intern perusahaan. Program tersebut 

adalah: 

a) Telaahan dan penilaian kewajaran, kesesuaian, efektivitas, danaplikasi yang tepat 

dari pengendalian akuntansi, keuangan, dan operasi yang lain; 

b) Penentuan sejauh mana kesesuaian dengan pengendalian dan kebijakan, rencana, 

dan prosedur lain yang ditetapkan; 

c) Penentuan sejauh mana aktiva perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan 

diamankan dari kehilangan dala segala bentuk; 

d) Penentuan keandalan data keuangan manajemen yang dikembangkan dalam 

organisasi; 

e) Penerbitan laporan kepada tingkat manajemen yang tepat yang dikembangkan dalam 

organisasi. 

 

2.1.5 Risiko Berbasis Audit (Risk Based Auditing) 

 Ciri yang paling menonjol dari auditing berbasis ISA (International Standard of 

Auditing) ialah penekanan terhadap aspek risiko. Audit berbasis ISA tidak lain dari audit 
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berbasis risiko (risk based audit). Bagian ini melihat secara utuh makna “Audit Berbasis 

Risiko” melalui pemahaman beberapa konsep dasar yang saling berkaitan (Theodorus M. 

Tuanakotta, 2013;83) sebagai berikut: 

1. Reasonable Assurance (Keyakinan Memadai) 

Kutipan dari beberapa alinea dalam ISA 200 di atas menekankan pentingnya konsep 

reasonable assurance (Keyakinan Memadai). Reasonable assurance adalah 

keyakinan yang memadai, tetapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak. Reasonable 

assurance dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat 

untuk menekan risiko audit. Risiko audit adalah risiko dimana auditor memberikan 

opini yang salah ketika laporan keuangan disalahsajikan secara material. Auditor 

ingin menekan risiko audit ini ke tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan 

demikian bukti audit yang cukup dan tepat, auditor sudah menekan risiko audit. 

Namun, tidak mungkin sampai ke tingkat nol, karena adanya kendala bawaan dalam 

setiap audit. Auditor menekan risiko auditnya sampai ke tingkat yang disebut “an 

acceptably low level”, atau tingkat rendah yang dapat diterima oleh auditor.  

2. Inherent Limitations (Kendala Bawaan) 

Tabel 2.1 

  Kendala Bawaan dalam Audit 

Kendala Alasan 
Sifat Pelaporan 
Keuangan 

Pembuatan laporan keuangan memerlukan: 
1) Judgment manajemen dalam menerapkan kerangka pelaporan keuangan; 

dan 
2) Keputusan atau penilaian subjektif oleh manajemen dalam memilih 

berbagai tafsiran atau judgement yang akseptabel. 
Sifat Bukti Audit yang 
Tersedia 

Kebanyakan pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapatnya adalah 
mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Bukti ini cenderung bersifat 
persuasive, dan tidak konklusif. Bukti audit terutama diperoleh melalui pelaksanaan 
prosedur audit. Bukti ini juga meliputi informasi yang diperoleh dari sumber lain 
seperti: audit yang lalu; prosedur kendali mutu dalam rangka menerima/melanjutkan 
hubungan dengan klien; catatan pembukuan entitas; dan bukti audit yang dibuat  
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Kendala Alasan 
 tenaga ahli yang digunakan entitas. 
Sifat Prosedur Audit Bagaimanapun bagusnya rancangan prosedur audit, ia tidak akan mampu 

mendeteksi setiap salah saji: 
1) Setiap sampel (kurang dari 100%) mengandung risiko salah saji tidak akan 

terdeteksi; 
2) Manajemen/pihak lain (sengaja/tidak) mungkin tidak memberikan semua 

informasi yang diminta; 
3) Kecurangan yang canggih, disembunyikan dengan rapi; 
4) Prosedur audit untuk mengumpulkan bukti audit mungkin tidak 

mendeteksi informasi yang hilang. 
Pelaporan Keuangan 
Tepat Waktu 

Relevansi/nilai informasi keuangan cenderung menurun dengan lewatnya waktu. 
Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara keandalan informasi dan biayanya. 
Pemakai laporan keuangan mempunyai ekspektasi bahwa auditor memberikan 
pendapat dalam waktu yang layak dan biaya yang layak. Oleh karena itu, tidaklah 
praktis meminta semua informasi yang mungkin ada, atau menuntaskan semua 
masalah sehabis-habisnya, dengan asumsi bahwa informasi mengandung 
kesalahan/kecurangan sampai terbukti sebaliknya. 

    (Sumber: Theodorus M. Tuanakotta, 2013;83) 
 
3. Audit Scope (Lingkup Audit) 

Lazimnya, lingkup pekerjaan auditor dan opini yang diberikannya, dibatasi pada 

menjawab pertanyaan: apakah laporan keuangan dibuat, dalam semua hal yang 

material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan auditor 

yang tidak dimodifikasi atau opini wajar tanpa pengecualian tidak menjamin 

keberhasilan dan daya bertahan entitas itu di masa mendatang. Wajar tanpa 

pengecualian juga tidak mencerminkan apakah manajemen mengelola entitas secara 

efektif dan efisien. 

4. Material Misstatements (Salah Saji Material) 

Salah saji yang material terjadi jika secara layak dapat diharapkan, akan 

memengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Salah saji yang 

material bisa: 

a) Terjadi secara sendiri-sendiri atau bersama. Contoh, laporan keuangan 

mencantumkan pabrik senilai Rp10 miliar. Pabrik itu tidak pernah dibangun atau 

dibeli. Laporan keuangan tersebut mengandung satu salah saji yang material. 
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Laporan keuangan dapat juga berisi beberapa salah saji, yang secara agregatif 

atautergabung, berjumlah material. 

b) Berupa salah saji yang tidak dikoreksi, misalnya yang ditemuykan oleh auditor 

dan dikomunikasikan kepada kepala bagian pembukuan, dan diakui sebagai 

salah saji, namun kepada bagian pembukuan tidak bersedia mengoreksinya. 

c) Berupa pengungkapan yang menyesatkan dalam laporan keuangan, atau 

pengungkapan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Ini salah saji 

yang material secara kualitatif. Bandingkan dengan contoh-contoh di atas yang 

merupakan salah saji yang material secara kuantitatif. 

d) Berupa kesalahan atau kecurangan. 

5. Assertions (Asersi) 

Asersi adalah pernyataan yang diberikan manajemen, secara eksplisit maupun 

implisit, yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan. 

Asersi berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

dari berbagai unsur laporan keuangan. Yang dimaksud dengan unsur laporan 

keuangan adalah angka-angka/jumlah dan pengungkapan. Asersi-asersi ini 

digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kemungkinan salah 

saji yang bisa terjadi. 

 

2.1.6 Definisi Risk Based Auditing 

Audit internal manajemen risiko kredit atau audit berbasis risiko (risk based audit) 

merupakan suatu kegiatan dimana audit internal secara keseluruhan ikut dalam melakukan 
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pengelolaan aktivitas suatu kegiatan usaha khususnya yang mengandung risiko 

didialamnya. 

Adapun pengertian lain menurut Amin Widjaja Tunggal (2013;79) menjelaskan 

bahwa, Konsep Risk Based Audit merupakan identifikasi suatu risiko bisnis, semakin tinggi 

risiko suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Audit 

harus memahami aspek pengendalian dari bisnis yang bersangkutan. Pemahaman terhadap 

proses bisnis termasuk memahami risiko dan pengendalian dari sistem dalam mencapai 

sasaran atau tujuan organisasi. 

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka dapat diartikan bahwa audit internal 

manajamen risiko kredit (risk based audit) merupakan audit yang lebih difokuskan pada 

pengelolaan risiko dimana audit internal ikut melakukan pengelolaan dalam pengelolaan 

risiko didalamnya agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan dapat mengurangi risiko yang 

akan dihadapi oleh perusahaan. 

 

2.1.7 Pendekatan dalam Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) 

 Dalam modulnya Supono dan Agus Yulianto (2007;7) mengatakan bahwa 

pendekatan audit berpeduli risiko bukan berarti menggantikan pendekatan audit 

konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit internal yang sudah berjalan selama ini. 

Pendekatan ini hanya membawa suatu metodologi audit yang dapat dijalankan oleh auditor 

internal dalam pelaksanaan penugasan auditnya melalui pendekatan dan pemahaman atas 

risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai 

tujuan. 
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Tabel 2.2 

Perbandingan Audit Konvensional dan Audit Berpeduli Risiko 
(Sudut Pandang Auditor) 

 
No Audit Konvensional Audit Berpeduli Risiko 
1. Perhatian auditor dititikberatkan pada risiko 

manajemen dalam kaitannya dengan pencapaian 
tujuan audit. Auditor akan melakukan analisis atas 
risiko manajemen yang mempengaruhi tujuan 
auditnya. Semakin memadai pengendalian intern 
maka pengujian dan pembuktian audit (besarnya 
sample pengujian) yang harus dilakukan akan 
berkurang. 

Perhatian auditor lebih jauh lagi  dititikberatkan 
pada penaksiran atas risiko (risk assessment). 
Auditor melakukan penaksiran risiko bukan hanya 
semata-mata untuk audit namun lebih difokuskan 
pada risiko atas kelangsungan dan perkembangan 
aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan 
manajemen. 

2. Auditor berfokus pada kejadian dan kondisi masa 
lalu yang berdampak pada tujuan audit yang telah 
ditetapkan dengan tujuan untuk menilai tingkat 
kewajarannya. 

Auditor mencoba membuat scenario risiko di masa 
kini dan di masa depan yang akan berdampak pada 
pencapaian tujuan organisasi. Sehingga dalam 
memberikan rekomendasi audit, lebih 
dititikberatkan pada pengelolaan risiko (risk 
management) selain pengelolaan pengendalian 
(management control). 

3. Laporan audit merupakan informasi yang 
disampaikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan pengguna laporan sesuai tujuan 
audit yang sudah ditetapkan, terutama mengenai 
berfungsi atau tidaknya pengendalian. 

Dalam laporan audit, auditor lebih menitikberatkan 
pada pengungkapan proses yang memiliki risiko 
dibandingkan pengungkapan berfungsi atau 
tidaknya suatu pengendalian. 

4. Pendekatan proses auditnya berbasis sistem (system 
based audit). Audit berbasis sistem dilaksanakan atas 
dasar keberadaan suatu sistem yang sesungguhnya 
ada dan pengendalian yang dijalankan terkait dengan 
sistem tersebut. Oleh karena itu dengan sistem yang 
ada, dianggap akan mampu mengatasi semua risiko. 
Biasanya  

Audit Konvensional 

Pendekatan proses auditnya berbasis risiko (risk 
based audit). Audit berbasis risiko dilaksanakan 
atas dasar risiko-risiko dan melaporkan kepada 
pihak manajemen apakah risiko-risiko tersebut 
telah dapat dikelola dengan baik atau sebaliknya. 
Dalam hal ini proses ABR dilaksanakan untuk 
mengelompokkan  

Audit Berbasis Risiko 
 pengujian dilakukan dengan ”kuesioner internal 

kontrol”, yaitu dokumen standar yang digunakan 
dalam setiap penugasan audit. 

sejumlah risiko-risiko, dan proses menggambarkan 
”sesuatu yang logis” dan bukan kondisi aktual. 
Jika terdapat suatu risiko tetapi tidak termasuk di 
dalam proses yang dipetakan maka harus 
dipecahkan 
 melalui proses yang baru. 

   (Sumber: Supono dan Agus Yulianto, 2007;7) 
 

Aspek-aspek yang perlu dipahami auditor dalam melakukan pendekatan Audit 

Berpeduli Risiko adalah sebagai berikut (Supono dan Agus Yulianto, 2007;9): 

1. Dalam menerapkan ABR, auditor perlu mengidentifikasi wilayah/area yang 

memiliki risiko yang mnghambat pencapaian tujuan manajemen. Misalnya dalam 

audit keuangan, risiko salah saji yang besar/tinggi pada penyajian laporan keuangan. 
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Wilayah/area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi tersebut akan memerlukan 

pengujian yang lebih mendalam. 

2. Auditor dapat mengalokasikan sumber daya auditnya berdasarkan hasil identifikasi 

atas kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Wilayah berisiko rendah menjadi 

priorotas akhir alokasi sumber daya audit. 

 

2.1.8 Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Berbasis Risiko 

 Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013;10) mengatakan bahwa audit berbasis ISA 

tidak lain dari audit berbasis risiko. Audit berbasis ISA memberikan penekanan yang sangat 

besar terhadap faktor risiko, sejak auditor mempertimbangkan untuk menerima dan menolak 

suatu entitas dalam penugasan auditnya sampai sesudah laporan yang berisi opini 

diterbitkan. 

 Selain itu Denies Priantinah dan Megasari Chitra Adhisty (2012) yang mengutip dari 

Tampubolon (2005) mengatakan terdapat pergeseran filosofi internal auditing dari Audit 

Konvensional menjadi Audit Berbasis Risiko, yang ditandai dengan perubahan orientasi dan 

peran profesi auditor internal. Perbedaannnya sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Audit Konvensional dan Audit Berbasis Risiko 

Uraian Audit Konvensional Audit Berbasis Risiko 
Peran Pengawas Konsultan dan katalisator 
Pendekatan Detektif (mendeteksi masalah) Preventif (mencegah masalah) 
Sikap Bertindak seperti polisi Sebagai mitra/pelanggan 
Ketaatan/kepatuhan Terhadap semua kebijakan Hanya kebijakan yang relevan 
Fokus  Kelemahan/penyimpangan Penyelesaian yang konstruktif 
Audit Financial/compliance audit Financial, compliance. Operasional 

audit,quality assurance 
Dampak yang diberikan Jangka pendek Jangka menengah dan jangka panjang 

   (Sumber: Tampubolon, 2005) 
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1) Peran auditor internal sebagai pengawas 

Pada awalnya audit internal dikenal sebagai suatu pendekatan berbasis pada sistem 

yang dalam perkembangan selanjutnya beralih ke internal audit berbasis proses. Pada 

saat itu auditor internal lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen, 

karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang ditetapkan akan 

dilaksanakan oleh pegawai. Orientasi auditor internal banyak dilakukan pemeriksaan 

pada tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan– ketentuan yang ada 

(compliance). (Tampubolon, 2005) 

Fokus dari audit ini adalah ditemukannya penyimpangan yang perlu dikoreksi, 

keterlambatan, kesalahan, prosedur atau pengendalian internal dan segala hal yang 

dampaknya hanya bersifat jangka pendek. Aktivitasnya yaitu meliputi inspeksi, 

observasi, perhitungan, pengecekan yang memiliki tujuan dalam memastikan kepatuhan 

dan ketaatan pada ketentuan, kebijakan serta peraturan yang telah ditetapkan. Peran 

auditor internal sebagai pengawas biasanya menghasilkan saran atau rekomendasi yang 

memberikan dampak jangka pendek.  

2) Peran auditor internal sebagai konsultan 

Dunia usaha yang semakin berkembang dan mulai menyadari bahwa dalam 

menjalani suatu usaha mengandung risiko, mulailah bermunculan mengenai kebutuhan 

untuk mengimplementasikan internal audit berbasis risiko (Risk Based Internal 

Auditing). Sesuai dengan definisi baru, kegiatan audit internal bertujuan untuk 

memberikan layanan pada organisasi. Karena kegiatan tersebut, maka auditor internal 

memiliki fungsi sebagai pemeriksa sekaligus berfungsi sebagai mitra manajemen. Pada 

dasarnya seluruh tingkatan manajemen dapat menjadi klien auditor internal. Oleh karena 
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itu auditor internal wajib melayani klien dengan baik dan mendukung kepentingan klien 

dengan tetap mempertahankan loyalitasnya. (Tampubolon, 2005) 

Peran konsultan yang dijalankan auditor internal diharapkan dapat membantu satuan 

kerja operasional dalam mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah dan 

memberikan saran untuk tindakan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk 

memperkuat organisasi. Audit yang dilakukan yaitu audit operasional dengan 

memberikan keyakinan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi 

yang ada secara efektif, efisien dan ekonomis. Rekomendasi yang diberikan auditor 

internal biasanya bersifat jangka menengah. Peran sebagai konsultan mengharuskan dan 

membawa auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya 

baik terkait dengan profesi auditor maupun aspek bisnis, sehinggadapat membantu 

manajemen dalam mengantisipasi terjadinya masalah. (Supriyanto Ilyas dan Maulana, 

2007: 5) 

Pada tahun 1999 The Institute Internal Auditor melakukan redefinisi pada audit 

internal. Dijelaskan bahwa audit internal merupakan suatu aktivitas independen dalam 

dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi yang bernilai tambah dan 

meningkatkan operasi perusahaan. Dari redefinisi yang dilakukan The Institute Internal 

Auditor terlihat audit internal membantu suatu organisasi atau perusahaan dalam 

pencapaian tujuan dengan pendekatan yang terarah dan sistematis untuk menilai dan 

mengevaluasi keefektifan manajemen risiko melalui pengendalian dan proses tata kelola 

yang baik. Dari uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa peran auditor 

internal sebagai konsultan selain bertugas melakukan pengawasan, peran ini juga 

bertugas sebagai mitra dalam mengelola risiko dan memberikan masukan, rekomendasi, 
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nasihat-nasihat yang diharapkan dapat membantu dalam pemecahan masalah yang 

sedang dihadapi karyawan, terutama masalah yang berhubungan dengan kegiatan 

operasional perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

3) Peran auditor internal sebagai katalisator 

Auditor internal di masa mendatang dimungkinkan berperan sebagai katalisator yang 

akan ikut andil dalam menentukan tujuan perusahaan. Perubahan penuh ke arah Risk 

Based Internal Auditing (RBIA) akan terjadi, yang di mana auditor internal akan ikut 

berperan mulai dari penentuan tujuan yang hendak dicapai sampai dengan mementukan 

tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan tersebut. Peran yang dijalankan auditor internal sebagai katalisator adalah 

mengarahkan agar pelaksanaan quality management dapat sesuai dengan yang 

direncanakan. Peran auditor internal sebagai katalisator bertindak sebagai fasilitator dan 

agent of change. (Harry Andrian Simbolon, 2010) 

Auditor internal sebagai katalisator terlibat aktif dalam melakukan penilaian risiko 

yang terdapat dalam proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu diperlukan sikap proaktif 

dari pihak auditor internal dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi atau mungkin 

dihadapi manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Peran katalisator yang 

dijalankan auditor internal tidak saja terbatas pada tindakan perbaikan dan memberikan 

nasihat tetapi juga mencakup dalam system design and development, review terhadap 

kompetensi sumberdaya manusia dalam suatu fungsi organisasi, keterlibatan dalam 

penyusunan corporate planning, evaluasi kinerja, budgeting, strategy formulation dan 

usulan perubahan strategi (Harry Andrian Simbolon, 2010: 1). Peneliti menyimpulkan 

peran auditor internal sebagai katalisator hampir sama dengan peran auditor internal 
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sebagai konsultan yang merupakan paradigma baru dari peran auditor internal. Peran ini 

mendampingi klien dalam mengenali resiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan 

perusahaan dan akan ikut bertugas dan bekerjasama dengan manajemen dalam 

penentuan tujuan dari suatu perusahaan yang berdampak untuk jangka panjang. 

 

2.1.9 Perbandingan General Auditing Accepted Standar (GAAS) dan International 

Standard Auditing (ISA) 

 Diketahui banyak perbedaan diantara ISA atau SA versi Indonesia dan GAAS di 

Amerika atau SPAP di Indonesia, menurut AICPA.org/FRC dan menurut Linberg dan 

Seifert bahwa terdapat 5 perbedaan yang signifikan antara lain: 

1) Dokumentasi Prosedur Audit 

Secara konseptual bahwa dokumentasi prosedur audit antara SPAP dengan 

ISA atau Standar Audit berbeda. Pada ISA atau SA lebih menekankan kepada 

kearifan professional (professional judgement). Secara spesifik pada ISA 230 

pargraf 14 mensyaratkan auditor untuk meyusun dokumentasi audit didalam suatu 

berkas audit dan melengkapi proses administrative penyusunan berkas audit final 

tepat waktu setelah tanggal laporan auditor, dan penerapan yang terkait serta 

penjelasan materialitas yang mengindikasikan bahwa waktu penyelesaian 

penyusunan berkas audit final biasanya tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal 

laporan auditor. Paaragraf 15 pada ISA 230 juga mensyaratkan setelah penyusunan 

audit final telah selesai, maka auditor tidak boleh memusnahkan dokumentasi audit 

sebelum periode retensi berakhir.  
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2) Pertimbangan Kelangsungan Usaha 

Ketika mempertimbangkan apakah suatu entitas berkemampuan untuk 

melanjutkan kelangsungan usahanya dimasa depan, ISA tidak membatasi paling 

sedikit 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pada ISA 570 mengasumsikan 

bahwa manajemen mempunyai entitas untuk melangsungkan usahanya sebagai 

“going concern” tanpa mempertimbangkan apakah kerangka pelaporan keuangan 

yang diterapkan oleh manajemen atau tidak. Salah satu daru tujuan ISA 570 yaitu 

untuk memperoleh bukti audit yang memadai terkait dengan penggunaan asumsi 

“going concern” oleh manajemen. Pada SPAP juga mensyaratkan bahwa auditor 

harus mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial mengenai kelangsungan 

usaha entitas untuk periode waktu yang memadai. Dengan demikian, ISA 570 

menetapkan pertimbangan asumsi kelangsungan usaha seleuruh penugasan atau 

perikatan. 

3) Penilaian dan Pelaporan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan 

Menurut ISA bahwa penilaian dan pelaporan pengendalian internal tidak ada 

kaitannya dengan efektivitas pengendalian internal klien yang diaudit akan tetapi 

lebih menekankan kepada relevansinya dimana hal tersebut terlihat pada laporan 

auditornya. Sedangkan SPAP mengkaitkan penilaian dan pelaporan pengendalian 

internal dengan efektivitasnya. Menurut ISA juga mensyaratkan auditor harus 

menguji pengendalian internal entitas yang diauditnya guna memastikan bahwa 

sistem yang diterapkan adalah mencukupi dan berfungsi sebagaimana yang 

ditetapkan. 
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4) Penilaian dan Respon Terhadap Risiko Terhadap Risiko yang Dinilai 

ISA mensyaratkan prosedur penilaian risiko tertentu agar diperoleh suatu 

pemahaman yang lebih luas mengenai suatu entitas dan lingkungannya, tentunya 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material. Lebih lanjut ISA 

mensyaratkan auditor harus memperoleh suatu pemahaman risiko bisnis entitas 

misalnya risiko operasi dan risiko strategis. Auditor mengikuti ISA harus juga 

menetapkan bagaimana kliennya merespon terhadap risiko semacam sebagaimana 

auditor merencanakan dan melakukan audit. Auditor juga harus memperoleh seluruh 

informasi yang terkait dengan risiko sama halnya dengan respon klien dalam menilai 

risiko salah saji material, termasuk pemahaman atas pengendalian internalnya, 

sedangkan SPAP tidak sekomprehensif ISA. 

5) Penggunaan Auditor Lain Untuk Bagian Suatu Audit 

Dalam penggunaan auditor pengganti atau auditor lain, ISA tidak 

mengijinkan auditor utama menggunakan referensi hasil audit daripada auditor lain. 

Sedangkan SPAP membolehkan auditornya mempunyai opasi untuk menerbitkan 

laporan audit yang dikatakan sebagai “division of responsibility”. Dengan kata lain 

metujuk kepada laporan dan kertas kerja auditor lain atau sebelumnya dalam laporan 

auditor yang diterbitkan. 

  

2.1.10 Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System) 

COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang 

menembus seluruh organisasi. Juga, COSO membuat jelas bahwa pengendalian internal 

berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. 
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Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam proses manajemen tersebut, akan 

tetapi merupakan integral dalam proses tersebut.  

Dalam bukunya Amin Widjaja Tunggal (2013;25) mengatakan bahwa Committee of 

Sponsoring Organization of The Treadway Commision (COSO) pada tahun 1992 telah 

mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal. Definisi COSO tentang pengendalian 

internal sebagai berikut: 

“Internal control is a process, affected by entity’s board of directors, management 
and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of objectives in the following categories: 
1. effectiveness and efficiency of operations 
2. realibility of financial reporting 
3. compliance with applicable laws and regulations.” 
 

Sedangkan menurut Arens (2014;312) terdapat beberapa komponen dalam 

pengendalian internal, yaitu:  

Tabel 2.4 

Pengendalian Internal 

 PENGENDALIAN INTERN  
Komponen: Gambaran Komponen Subsidi Selanjutnya (Bila bisa 

ditetapkan): 
Lingkungan 
pengendalian 

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 
mencerminkan keseluruhan perilaku dari 
manajemen puncak, para direktur, dan pemilik 
suatu entitas tentang pengendalian internal dan 
arti pentingnya. 

Subkomponen dari lingkungan 
pengendalian: 

1) Integritas dan nilai etis 
2) Komitmen untuk kompetensi 
3) Partisipasi dewan direksi 

atau komite audit 
4) Filosofi  manajemen dan 

gaya operasional 
5) Struktur organisatoris 
6) Penugasan otoritas dan 

tanggung jawab 
7) Kebijakan dan praktek 

sumber daya manusia 
Penilaian risiko 
 
 
 
 
 
 
 

Identifikasi manajemen dan analisis risiko yang 
relevan dengan persiapan laporan keuangan yang 
sesuai dengan IFRS 

Proses penilaian risiko: 
1) Mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi 
risiko 
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PENGENDALIAN INTERN 
Komponen: Gambaran Komponen Subsidi Selanjutnya (Bila bisa 

ditetapkan): 
  2) Menilai arti penting  

dari risiko dan kemungkinan 
terjadinya 

Aktivitas 
pengendalian 

Kebijakan dan prosedur yang telah dibuat 
manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk 
pelaporan keuangan 

Tuntutan manajemen yang harus 
dipenuhi: 

1) Keberadaan atau kejadian 
2) Kelengkapan 
3) Valuasi dan alokasi 
4) Hak dan kewajiban 
5) Penyajian dan pengungkapan 

 
Pengawasan  Penilaian manajemen yang berkala dan 

berkelanjutan dari mutu penampilan 
pengendalian internal untuk menentukan apakah 
kendali beroperasi seperti yang diharapkan dan 
dimodifikasi saat diperlukan 

Sasaran hasil audit yang berhubungan 
dengan transaksi: 

1) Keberadaan 
2) Kelengkapan 
3) Akurasi 
4) Klasifikasi 
5) Penetapan waktu 
6) Memposkan dan 

meringkaskan 
    (Sumber: Arens, 2014;312)  

 
Pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan yang dapat 

melemahkan pengendalian internal tersebut. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya 

memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris 

tentang pencapaian tujuan perusahaan. 

 Semua pihak di dalam perusahaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem 

pengendalian internal. Namun demikian, secara structural pihak-pihak yang bertanggung 

jawab dan terlibat langsung dalam perancangan dan pengawasan Sistem Pengendalian 

Internal meliputi Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), 

Controller/Director Of Accounting and Financial Internal Audit Comitee. 
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2.1.11 Pengertian Efektivitas dan Efisiensi 

 Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013;8) pengertian efektivitas yaitu “doing the 

right things”. Sejauh mana pencapain tujuan yang telah ditetapkan, misalnya dengan cara 

membandingkan antara output yang direncanakan dengan output yang diperoleh. 

Sedangkan dalam bukunya Auditing and Assurance Services An Integrated 

Approach, Arens (2014.,834) mendefinisikan bahwa: 

“Effectiveness in a operational audit for effectiveness, an auditor, for 
example, might need to assess whether a governmental agency has met its assigned 
objective of achieving elevator safety in a city. To determine the agency’s 
effectiveness, the auditor must establish specific criteria for elevator safety. For 
example, is th agency’s objective to inspect all elevator in the city at least one a 
year? Is the objective to ensure that no fatalities occurred as a result of elevator 
breakdown, or that no breakdowns occurred?” 

 
 Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih ditekankan pada 

pencapaian sasaran dan pelaksanaan program atau fungsi yang telah direncanakan. 

Sedangkan pengertian efisien sebagai berikut: 

“Efficiency like effectiveness, there must be defined criteria for what is 
meant by doing things more efficiently before operational auditing can be 
meaningful. It is often easier to set efficiency than effectiveness criteria if efficiency 
is defined as reducing cost without reducing effectiveness. For example, if two 
different production processes manufacture a product of identical quality, the 
process with the lower cost is considered more efficient”. (Arens, 2014.,834) 

 
 Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah dua proses 

produksi yang berbeda yang memproduksi produk dengan kualitas yang identik, serta 

proses dengan biaya yang lebih rendah. 

 Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada 

sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Efektivitas juga dapat 
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dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan. 

 Dalam mengukur efektivitas auditor internal yaitu dengan menggunakan standar dan 

pedoman audit internal (SPAI) PT. Bank Rakyat Indonesia yang terdiri atas: 

a. Standar Atribut 

Berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang 

melakukan kegiatan audit internal, diantaranya: 

1) Tujuan, Kewenangan, dan Tanggungjawab. Tujuan, kewenangan, dan tanggung 

jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit 

Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat 

persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. 

2) Independensi dan Objektivitas. Audit internal harus independen, dan auditor 

internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. 

3) Keahlian dan kecermatan Profesional. Penugasan harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan keahlian dan kecermatan professional. 

4) Program jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal. 

Mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas 

yang mencangkup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus 

menerus memonitor efektivitasnya. 

b. Standar Kinerja 

Menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas 

pekerjaan audit. Standar kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan 

audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut, diantaranya: 
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1) Pengelolaan Fungsi Audit Internal. Mengelola fungus audit internal secara 

efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut 

memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

2) Lingkup Penugasan. Melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan 

menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh. 

3) Perencanaan Penugasan. Mengembangkan dan mendokumentasikan rencana 

untuk setiap penugasan yang mencangkup ruang lingkup, sasaran, waktu, dan 

alokasi sumberdaya. 

4) Pelaksanaan Penugasan. Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan 

penugasan. 

5) Komunikasi Hasil Penugasan. Mengkomunikasikan hasil penugasan secara tepat 

waktu. 

6) Pemantauan Tindaklanjut. Menyusun dan menjaga sistem untuk memantau 

tindak-lanjut penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. 

7) Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen. Mendiskusikan masalah dengan 

manajemen senior untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak 

dapat diterima oleh organisasi. 

 

2.1.12 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dan Efisiensi 

Menurut Arens (2014;838) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan 

efisiensi adalah sebagai berikut:  
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1) Faktor sumber daya baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan 

kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana 

keuangan. 

2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu 

struktur maupun fungsional. 

3) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. 

4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun 

masyarakat. 

5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor 

tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai 

sasaran yang dimaksud. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Di dalam melakukan penelitian, peneliti perlu melakukan review literature atas 

penelitian terdahulu yang tema penelitiannya memiliki kaitan terhadap penelitian penulis. 

Review atas penelitian terdahulu dilakukan peneliti untuk mengetahui peristiwa dan hasil 

temuan yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya mengenai topik yang diangkat oleh 

peneliti. 

HC Royke Singgih, Eriyatno, Heny K.Daryanto, Dedi Budiman Hakim (2012) 

melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Sistem Pengendalian Risiko Kredit Dalam 

Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (Kasus pada Kantor Cabang Bank)”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor kunci yang 

berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian risiko kredit didalam manajemen proses 
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kredit bank dalam pelaksanaan audit berbasis risiko. Penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuisioner kepada 13 pakar audit dan pengendalian. Kemudian dalam penelitian 

ini menganalisis apakah pelaksanaan Audit Berbasis Risiko sudah berjalan efektif dana 

efisien atau tidak. 

Denies Priantinah dan Megasari Chitra Adhisty (2012) melakukan penelitian yang 

berjudul “Persepsi Karyawan Tentang Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan, 

dan Katalisator Dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan (Stusi Kasus di Hotel Inna Garuda 

Yogyakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran 

auditor internal sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator dalam pencapaian perusahaan 

menurut persepsi karyawan yang telah bergeser kependekatan Audit Berbasis Risiko. 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan kuisioner. 

Ni Made Diah Dianawati dan Wayan Ramantha (2013) melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional dan Kerja Auditor Internal 

Terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Internal Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Gianyar (Studi Kasus pada Bank Perkreditan Rakyat)”. Tujuan dari studi ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh independensi, keahlian professional dan pengalaman kerja auditor 

internal (badan pengawas) terhadap efektivitas struktur pengendalian internal pada Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Gianyar. Riset ini dilakukan di Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) di Kabupaten Gianyar. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 

52 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode porpusive 

sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kuesioner. Teknis analisis 

data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis 

maka dapat diketahui bahwa independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja 
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auditor internal (badan pengawas) berpengaruh positif terhadap efektivitas struktur 

pengendalian internal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Gianyar. 

Liem Mellina Dewi Budiman (2013) melakukan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Risk Based Audit untuk Meningkatkan Efektivitas Siklus Penjualan PT “X” di 

Surabaya (Studi Kasus pada PT ”X” Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai 

kecukupan internal control dan kegiatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh 

manajemen perusahaan apakah telah berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil temuan audit 

manak dapat diketahui bahwa risiko yang paling berpotensial terjadi di PT “X” adalah stok 

barang yang dipesan konsumen tidak ada/tidak cukup, keterlambatan pengiriman barang, 

dan konsumen terlambat/tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Maka 

direkomendasikan agar PT “X” memperbaiki pengendalian internal yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dan melakukan perbaikan serta penambahan beberapa prosedur 

dalam siklus penjualannya. 

Natasha Evanda Mineri (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Risk 

Based Audit Untuk Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Produksi Pada PT.Kindo Asia 

Tama (Studi Kasus pada PT. Kindo Asia Tama)”. Penelitian ini menerapkan audit berbasis 

risiko dengan penerapan Risk Based Audit pada divisi produksi di PT Kindo Asia Tama. 

Penerapan ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang muncul di divisi 

produksi. Tahap pencetakan merupakan critical problem area yang ada di PT Kindo Asia 

Tama, dimana ditemukan risiko-risiko antara lain bahan baku yang diterima tidak sesuai 

dengan yang diharapkan, naiknya biaya produksi, terhambatnya proses produksi, produk 

cacat, kerugian, serta produk yang dicetak dengan kualitas yang buruk. 
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Tabel 2.5 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian & 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Objek Penelitian Hasil Penelitian 

HC Royke 
Singgih, 
Eriyatno, Heny 
K. Daryanto, 
Dedi Budiman 
Hakim (2012) 

Kajian Sistem Pengendalian 
Risiko Kredit Dalam 
Pelaksanaan Audit Berbasis 
Risiko (Studi Kasus Pada 
Kntor Cabang Bank). 

Kantor Cabang bank 
sebanyak 5 kantor 
cabang dari 62 
kantor cabang 
wilayah 
Jabodetabek. 

Kondisi yang ada pada badan usaha 
tersebut menggambarkan situasi yang 
masih kurang efektif. 

Denies 
Priantinah dan 
Megasari  

Persepsi Karyawan Tentang 
Peran Auditor Internal 
Sebagai  

Hotel Inna Garuda 
Yogyakarta 

Persepsi karyawan tentang peran 
auditor internal sebagai pengawas 
dalam pencapaian  

Chitra Adhisty 
(2012) 

Pengawas, Konsultan dan 
Katalisator Dalam 
Pencapaiann Tujuan 
Perusahaan (Studi Kasus di 
Hotel Inna Garuda 
Yogyakarta). 

 tujuan perusahaan memliki hasil 
perhitungan distribusi kecenderungan 
frekuensi dengan kategori cukup baik 
dan berdasarkan analisis data peran 
sebagai pengawas menduduki peringkat 
I yaitu dengan total akor 1.625 
(37,17%). 

Ni Made Diah 
Dianawati dan 
Wayan 
Ramantha 
(2013) 

Pengaruh Independensi, 
Keahlian Profesional dan 
Kerja Auditor Internal 
Terhadap Efektivitas Struktur 
Pengendalian Internal Bank 
Perkreditan Rakyat di 
Kabupaten Gianyar (Studi 
Kasus pada Bank Perkreditan 
Rakyat). 
 

Bank Perkreditan 
Rakyat Kabupaten 
Gianyar 

Independensi, keahlian professional 
dan pegalaman kerja auditor internal 
(badan pengawas) berpengaruh positif 
terhadap efektivitas struktur 
pengendalian internal pada Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) di 
Kabupaten Gianyar. 

Liem Mellina 
Dewi Budiman 
(2013) 
 
 

Penerapan Risk Based Audit 
untuk Meningkatkan 
Efektivitas Siklus Penjualan 
PT “X” di Surabaya (Studi 
Kasus). 

PT “X” di Surabaya Risiko yang paling berpotensi terjadi di 
PT “X” adalah stok barang yang 
dipesan konsumen tidak ada/tidak 
cukup, keterlambatan pengiriman 
barang, dan konsumen  

 pada PT ”X” Surabaya  terlambat/tidak membayar hutang pada 
saat jatuh tempo. 

Natasha Evanda 
Mineri (2013) 

Penerapan Risk Based Audit 
Untuk Meningkatkan 
Efesiensi dan Efektivitas 
Produksi Pada PT.Kindo Asia 
Tama (Studi Kasus pada PT. 
Kindo Asia Tama). 

PT. Kindo Asia 
Tama 

Ditemukan risiko-risiko antara lain 
bahan baku yang diterima tidak sesuai 
dengan yang diharapkan, naiknya biaya 
produksi, terhambatnya proses 
produksi, produk cacat, kerugian, serta 
produk yang dicetak dengan kualitas 
yang buruk. 

    (Sumber: Peneliti) 
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2.3 Rerangka Pemikiran Penelitian 

 Rerangka pemikiran dari penelitian ini dikembangkan peneliti atas dasar penelitian 

sebelumnya yang membahas mengenai analisa kesiapan objek penelitian dalam menerapkan 

pendekatan Risk Based Audit. Peneliti mengembangkan dasar penelitian sebelumnya 

tersebut dan diterapkan terhadap entitas yang tergolong dalam perusahaan yang telah 

menerapkan pendekatan Risk Based Audit dengan melakukan studi kasus pada PT.Bank 

Rakyat Indonesia Tbk: 

Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                         (Sumber: Peneliti) 

Berdasarkan rerangka penelitian diatas, Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan 

salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI didirikan bertujuan untuk 

membantu masyarakat kecil. Sampai sekarang tetap konsisten memfokuskan pada 

pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada 

golongan pengusaha kecil. Yang sampai saat ini BRI berkedudukan dan berkantor pusat di 

PT. Bank Rakyat Indonesia  

Temuan dan Rekomendasi 
Audit Internal 

 

Kesimpulan dan 
Saran 

Proses Audit Internal 
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Sudirman, Jakarta Selatan. Peneliti menemukan permasalahan yaitu adanya ketidakefektifan 

audit internal, dimana langkah selanjutnya adalah mengambil data-data yang berhubungan 

dengan proses audit internal perusahaan, baik melalui standar dan pedoman audit internal 

maupun wawancara langsung kepada divisi audit internal atas data yang diinginkan, dengan 

menganalisis temuan dan rekomendasi audit internal tersebut. Pendekatan yang saat ini 

digunakan perusahaan adalah menerapkan pendekatan Risk Based Audit. Kemudian peneliti 

menganalisis penerapan Risk Based Audit terhadap efektivitas auditor internal PT. BRI 

dengan cara memberi ceklis atas pekerjaan dari divisi audit internal apabila seluruh staff 

divisi auditor internal melaksanakan dengan baik sesuai dengan standar dan pedoman audit 

internal yang berlaku. Dan pada akhirnya dibuat kesimpulan dan saran atas permasalahan 

tersebut. 
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar 

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

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

Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang 

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

dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Sampai sekarang PT.BRI (Persero) yang didirikan 

sejak tahun 1895 tetap memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya 

dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Untuk mendukung 

upaya tersebut, BRI terus mengembangkan jaringan kerja sehingga kini tercatat sebagai 

bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu berjumlah 9.068 unit kerja. 

Terdiri dari 1 kantor pusat, 18 kantor wilayah, 446 kantor cabang, 545 kantor cabang 

pembantu, 914 kantor kas, 5.000 BRI unit, 1.778 Teras BRI, 350 Teras BRI keliling, 9.052 

unit kerja operasional, dan 16 kantor inspeksi, termasuk 3 unit kerja luar negeri, yang 

seluruhnya terhubung secara real time online.  

 Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta 

posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 

untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 

menggambarkan dengan jelas pemisahaan pekerja antara yang satu dengan yang lain dan 
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bagiman fungsi dan aktifitas dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus 

menjelaskan hubungan wewenang siapa yang melapor kepada siapa yang menyusun 

pembagian kerja dan merupakan suatu sistem komunikasi. Dengan demikian kegiatan yang 

beranekaragam dalam PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disusun secara teratur sehingga 

tujuan usaha yang ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan baik. 

Pelaksanaan tanggung jawab dari dewan direksi dan komite audit atas kekuasaan 

dan kekeliruan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian. Sesuai 

dengan Lampiran Surat Edaran No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003, Dewan 

Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan 

pengendalian intern tersebut, sedangkan Direksi Bank mempunyai tanggung jawab 

menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan 

bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern 

yang ditetapkan Bank. 

Sebagai bagian dari kepengurusan Bank Umum, Bank Rakyat Indonesia mempunyai 

Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang 

saham dan bertugas independen untuk melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam 

mengelola Bank serta memberikan arahan kepada Direksi. Dewan Komisaris Bank Rakyat 

Indonesia diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris 

dipimpin oleh seorang Komisaris Utama. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab secara independen, memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan 

dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh jenjang organisasi, melakukan pengawasan 
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terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran kepada 

Direksi.  

Direksi bertanggung jawab mengelola Bank, menentukan dan melaksanakan 

kebijakan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh 

atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Direksi pada Bank Rakyat Indonesia terdiri dari 

Direktur Utama dan 9 (sembilan) direktur independen dengan tugas dan tanggung jawab 

masing- masing. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris dan Direksi, Bank Rakyat Indonesia juga membentuk sebuah Komite Audit yang 

mencakup pelaksanaan tugas Auditor Internal untuk memberikan pendapat professional 

yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan – laporan keuangan yang 

disampaikan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta pelaksanaan 

tindak lanjut oleh direksi atas temuan Auditor Internal. Auditor Internal diharapkan juga 

mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas system 

pengendalian intern Bank Rakyat Indonesia. 

 PT.BRI (Persero) berkantor pusat di jalan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan. Peneliti 

merencanakan kegiatan wawancara langsung dan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan 

pada tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 15 Juni 2014. Wawancara langsung ini 

dilakukan untuk mendapatkan data yang diteliti dan praktek kerja lapangan untuk 

mengetahui penerapan Risk Based Audit terhadap efektivitas auditor internal perusahaan. 
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3.1.1 Sifat Penelitian 

 Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian yang bersifat studi kasus (case study). 

Menurut Sekaran (2010) penelitian bersifat studi kasus adalah penelitian yang memberikan 

analisi mendalam mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di dalam organisasi. Umumnya 

penelitian studi kasus bersifat kualitatif dan mendetail. Selain itu, penelitian studi kasus 

mengupas secara dalam objek dan penelitian yang diteliti serta memberi solusi dari masalah 

yang dianalisa. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Dalam penelitian ini,jenis data yang dibutuhkan peneliti adalah: 

1. Data Primer: 

Menurut Sekaran (2010) data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara 

langsung dari objek penelitian. Data primer ini dikumpulkan melalui: 

a. Wawancara (interview) menurut Sekaran (2010), wawancara merupakan metode 

pengumpulan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung 

dengan lisan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada staf divisi 

Internal Audit, auditor senior dan junior, serta staf divisi manajemen risiko. 

b. Standar dan pedoman audit internal. Peneliti menganalisis efektivitas audit 

internal dengan melihat pelaksanaan SPAI yang terdiri dari: 
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i. Standar Atribut 

Berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak 

yang melakukan kegiatan audit internal. 

ii. Standar Kinerja 

Menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran 

kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja memberikan praktik-praktik 

terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan 

pemantauan tindak lanjut, serta melaporkan temuan audit dan 

memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang dilaporkan tersebut. 

2. Data Sekunder: 

Menurut Sekaran (2010) data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari 

orang lain melalui sumber data diluar penelitian. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori mengenai penerapan Risk Based Audit serta tatanan 

teoritis tentang Auditor Internal yang disajikan di dalam buku Auditing and 

Assurance Services An Integrated Approach (Arens, 2014), buku Auditing (Sekar 

Mayangsari dan Puspa Wandanarum, 2012), buku Audit Berbasis ISA (Theodorus 

M. Tuanakotta, 2013),  buku Internal Audit (Amin Widjaja Tunggal, 2013), dan 

modul Audit Berpeduli Risiko (Supono, 2007). 

 

3.2.2 Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tehnik pengumpulan data sebagai berikut, 

(Sekaran, 2010): 
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1. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara cermat dan sistematika secara langsung dalam objek penelitian. 

2. Wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan 

wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab atas masing-masing pekerjaan 

pada objek penelitian. 

3. Kepustakaan. Kepustakaan adalah pencarian data dari sumber buku atau literature 

lainnya. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Berdasarkan jenis penelitian maka metode analisis data yang tepat untuk penelitian 

ini adalah kualitatif deskripstif. Menurut Sekaran (2010) adalah penelitian yang 

menggambarkan karakteristik variable yang di uji dalam penelitian. Karena penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif, maka penelitian ini akan menganalisa lebih dalam mengenai 

variable penelitian. 

 

3.3.1 Metode Analisis Aspek Kualitatif 

Dalam menganalisis aspek kualitatif, penulis akan melakukan pengelompokkan 

terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan aspek penerapan pendekatan Risk Based 

Audit. Dengan adanya atau munculnya permasalahan ketidakefektifan auditor internal PT. 

BRI, maka peneliti melakukan beberapa penilaian sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen perusahaan melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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2. Data dan informasi yang berhubungan dengan aspek kualitatif dianalisis dengan 

deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah data yang 

berbentuk narasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis dengan melihat 

pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar dan pedoman audit internal  

yang menggunakan prinsip-prinsip Risk Based Audit dan membandingkan kondisi 

perusahaan sebelum menggunakan Risk Based Audit dan setelah menggunakan Risk 

Based Audit yang terdapat dalam jurnal Denies Priantinah dan Megasari Chitra 

Adhisty (2012) yang mengutip dari Tampubolon (2005). 

3. Analisis dari hasil wawancara ini kemudian dikelompokkan berdasarkan standar dan 

pedoman audit internal seperti sebagai berikut: 

a. Standar Atribut 

Berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang 

melakukan kegiatan audit internal, diantaranya: 

1) Tujuan, Kewenangan, dan Tanggungjawab, 

2) Independensi dan Objektivitas, 

3) Keahlian dan kecermatan Profesional, dan 

4) Program jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal. 

b. Standar Kinerja 

Menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas 

pekerjaan audit. Standar kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan 

audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut, serta 

melaporkan temuan audit dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan 

yang dilaporkan tersebut, diantaranya: 

ANALISIS PENERAPAN..., AULYA ULFA PUJIANTI, Ak.-IBS, 2014



45 
 

1) Pengelolaan Fungsi Audit Internal, 

2) Lingkup Penugasan, 

3) Perencanaan Penugasan, 

4) Pelaksanaan Penugasan, 

5) Komunikasi Hasil Penugasan, 

6) Pemantauan Tindaklanjut, dan 

7) Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen. 

4. Analisa yang dilakukan berdasarkan indikator yang telah dibuat dan diberikan bobot. 

Jawaban “YA” berbobot 1 dan “TIDAK” berbobot “0” selain itu ditambah dengan 

informasi yang telah didapatkan dari perusahaan. 

5. Dalam penasikan kesimpulan dijumlahkan semua bobot indikator yang dibagi 

dengan semua total jumlah indikator. Apabila bobot  ≥ 75% perusahaan sudah 

efektif dalam penerapan Risk Based Audit. Apabila bobot  ≤ 74% perusahaan belum 

efektif dalam penerapan Risk Based Audit. 

Tabel 3.1 

Range dari Penjumlahan Bobot 

             Range dari Penjumlahan Bobot Sebagai Berikut 

75%-100% Perusahaan atau organisasi efektif dalam penerapan Risk Based Audit 

1%-74% Perusahaan atau organisasi belum efektif dalam penerapan Risk Based Audit 

  (Sumber: Bakhtiar, 2009) 

6. Berdasarkan hasil dan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk Audit Internal PT. BRI. 
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BAB IV 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar 

di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah 

oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank 

der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi 

Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia 

(pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan 

sebagai hari kelahiran BRI. 

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 

tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di 

Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, 

kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah 

perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia 

Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani 

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

Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) 

No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank 

Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 
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Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, 

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

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

Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

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

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

yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara 

Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua 

Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya 

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

BRI sebagai bank umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 

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

terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. 

Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, 

sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 

   

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

a. Visi 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasaan nasabah. 
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b. Misi 

1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan 

kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan 

teknologi informasi yang handal dengan melaksankakan manajemen risiko serta 

ptaktek Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik. 

3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

 

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Terlampir) 

dan Job Deskripsi 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta 

posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. 

Struktur organisasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menggambarkan 

dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya dan 

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Pembagian peran, ruang lingkup, 

tanggung jawab serta wewenang dapat dilihat dari struktur organisasi yang diterapkan oleh 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang terdiri dari kantor pusat BRI, kantor cabang 

dan BRI unit. 
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Terdapat beberapa uraian tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan struktur 

organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yaitu; 

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang untuk mengangkat dan 

memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan 

Anggaran dasar, menyutuji laporan tahunan perseroan, menunjuk auditor eksternal 

independen, serta menentukan jumlah dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya 

untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 

2) Dewan Komisaris 

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris: 

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan pada umumnya, baik 

mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta 

memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap palaksanaan 

Rencana dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran dasar, keputusan rapat 

pemegang saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk  

keperntingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 

b. Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Dewan Komisaris berwenang antara 

lain meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala 

persoalan berkenaan dengan pengelolaan Perseroan dan membentuk Komire 

guna mendukung efektivitas perusahaan tugas dewan Komisaris. 

c. Berkewajiban memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai 

ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kewajiban lainnya 
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antara lain mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai 

penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan 

keuangan Perseroan. 

3) Direksi 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya dalam mengelola 

perusahaan, bersdasarkan keputusan RUPS telah ditetapkan pembidangan Direksi 

sebagaimana tersebut dalam struktur organisasi pada BRI Pusat dan masing-masing 

Direktur bertanggung jawab atas bidang tugasnya kepada Direktur Utama. 

 

4.1.4 Wilayah Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Wilayah kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebar diseluruh 

Indonesia. Berikut adalah wilayah kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: 

1. Kantor pusat di Jakarta 

Jln. Jendral Sudirman Kav 44-46. Jakarta Selatan, Indonesia. Telp: (021) 2510244, 

2510254, 2510264, 2510269, 2510279 

2. Kantor wilayah di Banda Aceh 

Jln. Cut Meutia. Lantai 3-5 Banda Aceh. Banda Aceh, Indonesia. 

3. Kantor wilayah di Medan 

Jln. Putri Hijau No. 2A Medan, Sumatera Utara 20111, Indonesia. Telp: (061) 

4526666, 4528323, 4525601 

4. Kantor wilayah di Padang 

Jln. Bagindo Azis Chan No. 30 Padang. Sumatera Barat, Indonesia. Telp: (0751) 

31964-68, 31970, 31970 (0751) 3197, 31974 
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5. Kantor wilayah di Pekanbaru 

Jln. Jendral Sudirman No. 316 Pekanbaru. Riau, Indonesia. Telp: 0761-33444 

6. Kantor wilayah di Palembang 

Jln. Kapten A Rivai No. 15 Palembang, Indonesia. Telp: (0711) 313411, 367755 

(0711) 312262 

7. Kantor wilayah di Jakarta 

Kanwil Jakarta 1   : Jln. Veteran 2 No. 8 Jakarta Pusat. DKI Jakarta, Indonesia 

          Telp: (021) 3840802, 3453685           

 Kanwil Jakarta 2   : Menara Mulia (Gatot Subroto) Jakarta Selatan. DKI Jakarta,    

           Indonesia 

Kanwil Jakarta 3   : Jln. Letjend S Parman Kav. G, No. 9-11, Jakarta. Dki Jakarta 

          11480, Indonesia 

8. Kantor wilayah di Bandung 

Jln. Asia Afrika No. 57-59. Bandung, Indonesia. Telp: (021) 4200350/2, 4200360, 

4206356, 4200352 (022) 4239142  

9. Kantor wilayah di Yogyakarta 

Jln. Cik Ditiro No. 3. Yogyakarta, Indonesia. Telp: (0274) 561403, 520270 (0274) 

514166 

10. Kantor wilayah di Semarang 

Jln. Teuku Umar No. 24. Semarang, Indonesia. Telp: (024) 8440728, 8440729, 

8440730, 84418146, (024) 84473154, 8318463 
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11. Kantor wilayah di Malang 

Ruko De Panorama Square Kav. A6-A7, Jln. A Yani Malang, Indonesia. Telp: 

(0341) 474949, 474944, 474945  

12. Kantor wilayah di Surabaya 

Jln. Jendral Basuki Rahmati No. 122-138 Gedung BRI Tower Lt. 20, Indonesia. 

Telp: (031) 5324230, (031) 5324033, 5324044 

13. Kantor wilayah di Denpasar 

Jln. Dr Kusumaatmaja No. 1 Denpasar, Indonesia. Telp: (0361) 228715, 221979 

(0361) 225791, 234796 

14. Kantor wilayah di Banjarmasin 

Jln. Jendral A Yani KM 3,5 No. 151 Banjarmasin, Indonesia. Telp: (0511) 

3250256/257 (0511) 3251649, 3252992 

15. Kantor wilayah di Manado 

Jln. Sarapung No. 4-6 Manado, Indonesia. Telp: (0431) 863592, 863378, 863778 

(0431) 862779 

16. Kantor wilayah di Makassar 

Jln. A Yani No. 8 Makassar, Indonesia. Telp: (0411)312083/5, 312796, 325832/3 

17. Kantor wilayah di Jayapura 

Gedung Pelni Lt 1 dan 2, Jln. Argapura No. 15 Jayapura, Indonesia. Telp: (0967) 

524470, 524453 

Saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 9.052 unit kerja operasional dan 

jaringan e-channel yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI mengoperrasikan 7 jenjang 

kantor pelayanan, terdiri dari kantor pusat, 16 kantor wilayah, 446 kantor cabang (termasuk 
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3 unit kerja luar negeri), 545 kantor cabang pembantu, 914 kantor kas, 5.000 BRI unit, 

1.778 teras BRI, dan 350 teras BRI keliling. 

Pada tahun 2012 BRI telah menambah 15 kantor cabang, 43 kantor cabang 

pembantu, 44 kantor kas, 125 BRI unit, 500 teras BRI dan 250 teras BRI keliling. Dengan 

mempertimbangkan kinerja dan potensi bisnisnya, 14 kantor cabang pembantu telah 

ditingkatkan skala usahanya menjadi kantor cabang, 6 kantor cabang kas menjadi kantor 

cabang pembantu dan 26 teras BRI menjadi BRI unit. 

 

4.1.5 Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal (Terlampir) PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk  

 Struktur dan kedudukan Audit Internal diatur dalam: 

1. SK Struktur Organisasi Audit Intern BRI Nokep. S.129-DIR/REN/08/2012 tanggal 9 

Agustus 2012 tentang Organisasi Audit Intern BRI, “Bahwa Audit Intern (AI) 

berada di bawah binaan Direktur Utama. Namun, dalam kegiatan operasional, 

Direktur Kepatuhan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional AI BRI 

sesuai kewenangannya. Kepala Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan 

Komite Audit untuk melaporkan/menginformasikan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Audit Intern BRI merupakan salah 

satu fungsi pengawasan dan pengendalian intern dalam Organisasi Perusahaan. 

2. Piagam Audit Intern BRI No.S 53-DIR/AIN/07/2008 tanggal 28 Juli 2008, 

disebutkan bahwa Audit Intern BRI bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan 

berada dibawah pengawasan langsung dari Direktur Utama. Audit Intern BRI 

dipimpin oleh Kepala Audit Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur 
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Utama dengan persetujuan Komisaris dan dilaporkan ke Bank Indonesia dan 

Bapepam-LK. 

Audit Intern BRI secara struktural terdiri atas Unit Kerja Audit Bidang Delivery dan 

Unit Kerja Audit Bidang Support dengan rincian sebagai berikut: 

1. Unit Kerja Audit Bidang Delivery terdiri dari: 

a. Audit Bidang TSI 

Melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi sebagai strategic 

business partner terhadap pengelolaan proses teknologi sistem informasi (TSI) oleh 

Unit Kerja Pengembang dan Pengguna TSI untuk memastikan kecukupan dan 

efektifitas pengendalian intern, manajemen risiko dan good corporate governance 

(GCG). 

b. Audit Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja Luar Negeri, dan 

Perusahaan Anak 

Melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi sebagai strategic 

business partner terhadap unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus (KCK), 

unit kerja luar negeri (UKLN) dan perusahaan anak (PA) yang kepemilikan 

sahamnya diatas 51% untuk memastikan kecukupan dan efektifitas pengendalian 

intern, manajemen risiko dan good corporate governance (GCG). 

c. Kantor Inspeksi 

Melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi sebagai strategic 

business partner terhadap Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang 

Pembantu, Kantor Kas dan BRI Unit untuk memastikan kecukupan dan efektifitas 

pengendalian intern, manajemen risiko dan good corporate governance (GCG). 
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d. Grup Spesial Investigasi 

Melakukan analisa red flags (ketidakwajaran), analisa indikator-indikator risiko 

fraud dan melaksanakan kegiatan investigasi atas indikasi fraud serta pemberian 

konsultasi untuk meningkatkan kecukupan & efektivitas penerapan proses 

pengendalian intern, manajemen risiko dan pelaksanaan good corporate governance 

(GCG). 

2. Unit Kerja Audit Bidang Support yaitu Audit Bidang PSKA 

Melaksanakan pengkajian organisasi Audit Intern, pengembangan kebijakan, 

prosedur dan sarana penunjang audit (audit tools), pengembangan kualitas audit serta 

perancangan software maupun hardware sesuai ketentuan dan best practices Audit 

Intern. 

 

4.2 Sistem Risk Based Audit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat 

4.2.1 Faktor Pendukung Penerapan Risk Based Audit PT. BRI  

Beberapa faktor pendukung penerapan Risk Based Audit pada PT. BRI antara lain: 

1. Change Management Process 

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan cara pandang manajemen terhadap 

risiko, persepsi positif atas risiko, melakukan penilaian untuk mengetahui dampak 

risiko tersebut terhadap aktivitas bisnis yang ada, melakukan perbaikan untuk 

memitigasi risiko serta memiliki komitmen dalam memitigasi risiko. Proses 

perubahan ini harus dilakukan secara bertahap melalui mekanisme system, people 

dan prosedur.    
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2. People Competency Profile  

Perubahan kompetensi audit internal PT. BRI (seiring dengan kematangan proses 

manajemen risiko), audit internal PT. BRI dapat fokus kepada analisa risiko bisnis 

dan pengendalian intern. Dengan mekanisme validasi terhadap proses manajemen 

risiko, maka audit intern PT. BRI dapat lebih memberikan nilai tambah kepada 

perusahaan dengan melakukan analisa tersebut. 

3. Technology 

Audit internal PT. BRI telah melakukan banyak tranformasi terkait dengan 

mekanisme kerja. Sebelumnya audit internal PT. BRI menggunakan paper work 

kemudian berubah secara computerized dalam proses dokumentasi kegiatan audit. 

Kemudian saat ini untuk mendukung pelaksanaan audit, Audit Internal PT. BRI 

menggunakan integrated IT system yang digunakan dari fase perencanaan audit 

sampai pada database kegiatan audit dan kedepannya akan mengarah kepada 

integrated communication network agar pelaksanaan audit dapat dilaksanakan 

dengan efektif dan efisien serta real time. Untuk mendukung pelaksanaan audit yang 

ada, Audit Internal PT. BRI akan melakukan optimalisasi terhadap Computerized 

Assissted Audit Tools (CAATs) melalui pola analisa data berdasarkan Risk Based 

Audit  untuk meningkatkan kualitas audit. 

4. Organization 

Fungsi audit internal PT. BRI dalam melakukan kegiatan assurance akan berubah 

menjadi fungsi konsultan (Strategic Business Partner) dan akan berpengaruh kepada 

struktur organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, maka audit internal PT. BRI akan 
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meningkatkan kompetensi SDM sehingga terbentuk kompetensi-kompetensi khusus 

untuk mendukung kebutuhan perusahaan. 

 

4.2.2 Proses Penerapan Risk Based Audit PT. BRI 

 Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998 membuat banyak perusahaan untuk 

memperbaiki pengelolaan perusahaan (corporate governance) secara lebih transparan serta 

penerapan sistem manajemen risiko dengan lebih baik. Untuk dapat mencapai tujuan 

perusahaan, manajemen harus memastikan bahwa perusahaan telah memiliki sistem 

manajemn risiko yang berfungsi untuk pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan. 

 Demikian pula dengan PT. BRI, yang kemudian mengembangkan sistem manajemen 

risiko dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasikan dan memitigasi risiko-risiko yang 

dihadapi PT.BRI dengan cara yang tepat. Audit Internal PT. BRI sebagai satuan kerja yang 

berkewajiban untuk melakukan pengujian terhadap proses manajemen risiko, pengendalian 

internal dan proses governance, harus mampu memberikan informasi mengenai aktivitas 

mitigasi risiko secara berkala.  

Untuk dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan, Audit Intern PT. BRI 

memiliki visi dan misi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara korporat. 

Berikut adalah visi Audit Internal PT. BRI: 

1. Menjadi Strategic Business Partner yang tangguh dan terpercaya untuk dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi PT. BRI.  

2. Menjadi benchmark of best practice bagi Audit Internal di Indonesia.  
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Sedangkan misi Audit Internal PT. BRI: 

1. Melaksanakan Risk Based Audit secara independen dan profesional agar dapat 

memberikan manfaat yang optimal kepada stakeholders PT. BRI.  

2. Meningkatkan kompetensi untuk menjadi Auditor Internal yang profesional.  

3. Memberikan hasil audit yang dapat memberikan nilai tambah bagi PT. BRI dengan 

memanfaatkan secara optimal teknologi sistem informasi. 

Untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, serta untuk dapat 

memberikan opini atas pengendalian internal dan mitigasi risiko yang telah dilakukan 

manajemen, maka Audit Internal PT. BRI mengembangkan pendekatan Risk Based Audit 

(RBA) dalam aktivitas auditnya. Proses Risk Based Audit yang dilaksanakan Audit Internal 

PT. BRI mengalami evolusi yang cukup panjang. Proses evolusi Risk Based Audit dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Evolusi Audit Internal PT. BRI 

(Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 
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Pola evolusi ini menunjukkan adanya perubahan secara berjenjang untuk menuju 

masa depan. Pola ini nantinya akan menjadi sangat komprehesnif dengan menggabungkan 

beberapa unsur yang merupakan Key’s Success Factor dalam perubahan mendasar Audit 

Internal PT. BRI. Pergerakan menjadi Strategic Business Partner memerlukan komitmen, 

konsistensi dan kecerdasan dalam mengelola perubahan yang akan dilakukan.  

Pada saat ini Audit Internal PT. BRI telah melaksanakan Risk Based Audit, dimana 

Audit Internal PT. BRI wajib untuk memahami setiap proses bisnis yang ada dalam 

perusahaan, untuk kemudian dilakukan pemetaan (mapping) risiko dalam setiap proses 

bisnis. Selanjutnya, Audit Internal PT. BRI akan menentukan aktivitas auditnya pada 

pengelolaan risiko yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian objektif 

perusahaan. 

Dengan menggunakan Risk Based Audit, Audit Internal PT. BRI berfokus pada 

pencapaian tujuan perusahaan melalui evaluasi terhadap sistem manajemen risiko yang ada, 

sehingga Audit Internal PT. BRI dapat memberikan output kepada manajemen sebagai 

berikut: 

1. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi proses pengendalian internal. 

2. Memberikan masukan untuk perbaikan pengendalian internal. 

3. Melakukan review terhadap kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan. 
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4.3    Analisis dan Pembahasan 

4.3.1 Analisis Penerapan Risk Based Audit Terhadap Efektivitas Auditor Internal 

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pusat Tahun 2014 

Pada bagian ini, pembahasan yang akan dilakukan terhadap objek penelitian adalah 

analisis penerapan RBA terhadap efektivitas Auditor Internal PT. BRI yang dimana 

penilaian efektivitas tersebut dilihat dari pedoman internal dan standar minimum Standar 

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan membagai beberapa aspek yaitu: 

Standar Atribut dan Standar Kinerja yang terjadi pada PT. BRI yang sudah menerapkan 

RBA. 

 

4.3.1.1 Standar Atribut 

Standar Atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-

pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Dalam penerapan RBA sangat dilihat dan 

dibutuhkan karakteristik dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal 

tersebut. 

A. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggungjawab 

Berdasarkan wawancara dan penelitian yang dilakukan peneliti, didapatkan 

bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Audit Internal berpedoman 

pada Piagam Audit Intern (internal audit charter) yang disusun guna memberikan 

gambaran dan pedoman mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab dan ruang 

lingkup pekerjaan audit intern dalam organisasi. Piagam Audit Intern ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.53-DIR/AIN/07/2008 tanggal 

28 Juli 2008 tentang Piagam Audit Intern serta kebijakan dan prosedur Audit Intern 
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PT. BRI yang secara garis besar memuat: Visi, Misi, Maksud dan Tujuan, Ruang 

Lingkup, Struktur Organisasi, Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Audit Intern, 

Persyaratan dan Profesionalisme Auditor, Tata cara Pelaksanaan Audit serta Kode 

Etik Auditor Internal. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator tujuan, kewenangan dan 

tanggungjawab yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator tujuan, kewenangan dan 

tanggungjawab yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan 

untuk meningkatkan tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab sudah efektif dalam 

penerapan sistem Risk Based Audit. 

B. Independensi dan Objektivitas 

Fungsi audit internal harus independen , dan auditor internal harus objektif 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Dimana penilaian dan pembobotan dari indicator 

independensi dan objektivitas dibagi menjadi beberapa sub indikator, yaitu: 

B.1 Independensi Organisasi 

Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan 

fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya. Auditor internal PT. BRI dalam 

menerapkan RBA mengutamakan independensi dalam meningkatkan fungsi audit 

internal dimana fungsi tersebut memiliki akses komunikasi yang memadai 

terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Auditor Intern terus 

berupaya untuk memenuhi/menyediakan auditor yang berkualitas, memiliki 

kompetensi sesuai dengan kebutuhan, rentang kendali, dan tingkat risiko 

dimasing-masing wilayah kerja audit. 
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Tabel 4.1 

Total Jumlah Pekerja Satuan Kerja Audit Intern 

Kedudukan/Jabatan Jumlah Pekerja 

Kepala Audit Intern 1 

Inspektur 16 

Wakil Inspektur 22 

Group Head 66 

Auditor (Auditor Senior, Auditor, Auditor Junior, dan Associate Auditor) 564 

Resident Auditor 167 

Resident Auditor Unit 1.031 

                      (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator independensi 

organisasi yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator independensi organisasi 

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan independensi sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based 

Audit. 

B.2 Objektivitas Auditor Internal 

Penerapan RBA yang diterapkan PT. BRI menuntut auditor internal memiliki 

sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan 

timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). Auditor PT. BRI 

sangat memiliki sikap yang objektif dalam menghadapi suatu konflik atau 

masalah yang terjadi, hal ini didukung tenaga audit professional yang sebagian 

telah bersertifikat nasional maupun internasional sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Sertifikasi Profesi Audit Intern 

 

Sertifikasi 

Job Grade Pekerja  

Jumlah 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Manajemen Risiko (BSMR)      2 27 45 9 14 2 14 1 114 

Certified Fraud Examiner 5 1 2 1          9 

Qualified Internal Auditor   3    3 9  5  2  22 

CISA    5          5 

Certified Ethical Hacker    2          2 

CDCP    1          1 

CFSS    1          1 

MCSE    1          1 

Tata Kelola IT dari MTI UI   1           1 

Jumlah 5 1 6 11 0 2 30 54 9 19 2 16 1 156 

        (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator objektivitas Auditor 

Internal yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator tersebut dilakukan oleh 

seluruh auditor internal PT. BRI secara baik dengan bukti sertifikasi yang begitu 

banyak yang telah di raih oleh Auditor Internal PT. BRI. 

B.3 Kendala Terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas 

Dengan menggunakan sistem RBA, apabila terdapat prinsip independensi  

dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, maka 

secara jelas bahwa auditor internal PT. BRI akan mengungkapkannya kepada 

pihak yang berwenang. PT BRI memberikan jaminan perlindungan dan 

kerahasiaan terhadap penungkapan terhadap kendala-kendala yang dialami oleh 

pelapor. Hal ini ditandai dengan adanya pengungkapan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Hasil Penanganan Pengungkapan 

Periode Laporan Masuk Laporan yang ditindaklanjuti Laporan yang dinyatakan selesai 

2009 50 50 42 

2010 111 111 79 

2011 278 278 165 

2012 772 772 503 

2013 811 811 694 

        (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator kendala dan prinsip 

independensi dan objektivitas yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator 

kendala dan prinsip independensi dan objektivitas yang dilakukan oleh seluruh 

auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk meningkatkan prinsip 

independensi dan objetivitas sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based 

Audit. 

C. Keahlian dan Kecermatan Profesional 

Dalam penugasannya, auditor internal PT. BRI sangat memperhatikan keahlian 

dan kecermatan professional dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan dalam 

penerapan RBA yang diterapkan oleh PT. BRI itu sendiri. Terdapat dua sub 

indikator yang akan dinilai oleh peneliti, yaitu: 

C.1 Keahlian 

Pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang berhubungan dengan RBA 

dimiliki oleh seluruh auditor internal PT. BRI dalam melaksanakan 

tanggungjawab perorangan. Terlihat pada setiap pendidikan pelatihan dan 
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pengembangan yang dilaksanakan Auditor Internal dalam menguasai 

pengetahuan ilmu maupun hal-hal yang berhubungan dalam sistem RBA, 

sebagai berikut: 

Gambar 4.4 

Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

(Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator keahlian yaitu 1. 

Hal ini berarti bahwa dari indikator keahlian yang dilakukan oleh seluruh auditor 

internal PT. BRI yang bertujuan untuk meningkatkan prinsip keahlian sudah 

efektif dalam penerapan sistem Risk Based Audit. 

C.2 Kecermatan Profesional 

Dari wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan 

bahwa auditor internal PT. BRI memberikan kesempatan yang cukup dan setara 

Pendidikan 
Pelatihan dan 
Pengembangan 

Pendidikan 
Pengembangan 

Pendidikan 
Aplikasi 

Pendidikan 
Pengenalan 

Internal 

Eksternal 

Internal 

Eksternal 

1.Supervisor Development Program 
2.Assisstant Manager Development Program 
3.Manager Development Program 
4.Senior Manager Development Program 
5.Asisstant Vice President Development 
Program 
6.Vice President Develpoment Program 
 
 SESPIBANK (LPPI) 

Workshop/Seminar/Khusus (DN/LN) 

Spesifik, Contoh: 
1.Credit 
2.Operation 
3.Marketing 

1.Program Pengembangan Staf 
2.Frontliner & Administration, dll 
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kepada seluruh pekerja untuk mengembangkan diri dan kariernya melalui 

peningkatan pengetahuan maupun keterampilan. Dalam melaksanakan 

pengembangan kompetensi dan keahlian serta pengembangan karir tersebut, BRI 

member kesamaan hak kepada seluruh pekerja, tanpa membedakan suku, agama, 

ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator kecermatan 

profesional yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator kecermatan profesional 

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI sudah efektif dalam 

penerapan sistem Risk Based Audit. 

C.3 Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL) 

PT. BRI melakukan training atau refreshing yang berhubungan tentang RBA 

bagi auditor secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi melalui PPL yang dilakukan. Training tersebut dilaksanakan oleh 

setiap kanin, dimana dilaksanakan minimal setahun 2 kali, sesuai dengan 

kebutuhan didaerah kanin masing-masing. Selain training menyeluruh, BRI 

mendukung pengembangan karir pekerja melalui pelaksanaan pengembangan 

khusus yang terencana, pengayaan, job enrichment dan job enlargement. Adapun 

beberapa program training yang telah diselenggarakan selama tahun 2014, 

diantaranya sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Program dan Peserta Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan 2014 

Jenis Pendidikan Jumlah Peserta 

A.Pendidikan Pengembangan  

1. Supervisor Development Program 3.641 

2. Assistant  Manager Development Program 3.441 

3. Manager Development Program 257 

4. Senior Manager Development Program 65 

5. Assistant Vice President Development Program 93 

6. Vice President Development Program 32 

Jumlah 7.529 

B.Penddikan Pengenalan  

1. Program Pengembangan Staf 1.210 

2. Frontliner & Administration 11.533 

3. Marketing 10.601 

4. Administrasi 817 

5. Audit 306 

Jumlah 24.467 

C.Pendidikan Aplikasi  

1. Credit 8.102 

2. Operation 13.567 

3. Marketing 6.582 

4. Public Course 134.459 

5. Sertifikasi 988 

6. Lain-lain 15.101 

7. Risk Management 842 

Jumlah 179.641 

                   (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

ANALISIS PENERAPAN..., AULYA ULFA PUJIANTI, Ak.-IBS, 2014



68 
 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pengembangan 

profesional yang berkelanjutan (PPL) yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari PPL 

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk  PPL 

sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based Audit. 

D. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal 

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara 

program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencangkup seluruh aspek dari 

fungsi audit internal dan secara terus-menerus memonitor efektivitasnya. Program 

ini mencangkup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodic serta 

pemantauan internal yang berkelanjutan. 

D.1 Penilaian Terhadap Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas 

Berdasarkan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 

fungsi audit internal untuk memonitor dan menilai efektivitas program jaminan 

dan peningkatan kualitas secara keseluruhan dalam penerapan sistem RBA 

dilakukan sesuai dengan pedoman audit internal yang ada. Pada penilaian 

internal PT. BRI dilakukan oleh group pengembangan yang disebut dengan 

PKA. Group PKA melakukan Quality Assurance (QA).  

Tabel 4.5 

Monitoring Jenis Kegiatan 

Jenis Kegiatan 2013 2014 

Perkreditan Non-Perkreditan Perkreditan Non-Perkreditan 

Pengujian prinsip kehati-hatian 260 118 321 133 

Monitoring 222 108 300 80 
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Jenis Kegiatan 2013 2014 

Perkreditan Non-Perkreditan Perkreditan Non-Perkreditan 

Review Kebijakan Internal 27 11 25 18 

Resume & Penerusan Kebijakan Eksternal 13 27 39 33 

Analisa Dampak Kebijakan Eksternal 13 10 18 12 

(Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator penilaian terhadap 

program jaminan dan peningkatan kualitas yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari 

indikator penilaian terhadap program jaminan dan peningkatan kualitas yang 

dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan prinsip penilaian dan peningkatan kualitas sudah efektif dalam 

penerapan sistem Risk Based Audit. 

D.2 Pelaporan Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas 

Auditor internal PT. BRI melaksanakan pelaporan hasil revieu dari pihak 

eksternal yaitu PWC dan kemudian hasil tersebut dilampirkan kepada Direksi, 

Dewan Komisaris dan Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan 

yang tertulis. 

Tabel 4.6 

Pelaporan dan Pemeriksaan  

Eksternal Auditor Jumlah Temuan Status Temuan 

Selesai Belum Selesai 

Bank Indonesia (BI) 78 67 11 

BPK RI* 251 232 19 

Kantor Akuntan Publik (KAP) 34 3 31 

                   (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 
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Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses audit, BRI 

mengembangkan program penggunaan teknologi informasi secara 

berkesinambungan. Strategi ini ditempuh agar Audit Intern dapat berperan 

sebagai early warning signal (EWS) secara lebih optimal. Beberapa program 

pengembangan teknologi informasi yang dilaksanakan untuk unit Audit Intern 

antara lain: 

a. Implementasi aplikasi Sistem Manajemen Audit (BRISMA) yang 

mengeintegrasikan seluruh prosses audit mulai dari PAT, perencanaan audit 

individual, pelaksanaan audit individual, pelaporan dan dokumentasi. 

b. Pengembangan aplikasi BRIdex sebagai analytical tools sehingga 

peningkatan indikator risiko dapat diidentifikasi. 

c. Pengembangan Pusat Data Elektronik (PDE) untuk auditor secara 

berkesinambungan. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pelaporan  program 

jaminan dan peningkatan kualitas yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator 

pelaporan program jaminan dan peningkatan kualitas yang dilakukan oleh 

seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk meningkatkan prinsip 

pelaporan dan peningkatan kualitas sudah efektif dalam penerapan sistem Risk 

Based Audit. 

D.3 Pengungkapan atas Ketidakpatuhan 

Dalam menerapkan sistem RBA, audit internal PT. BRI melaksanakan serta 

melakukan pengungkapan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi 

PT. BRI  apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap SPAI dan kode etik yang 

ANALISIS PENERAPAN..., AULYA ULFA PUJIANTI, Ak.-IBS, 2014



71 
 

mempengaruhi ruang lingkup dan aktivitas fungsi audit internal secara 

signifikan. Kebijakan Kode Etik BRI dibangun sejak tahun 2003 dan telah 

dilakukan revisi pada tahun 2010. Adapun jumlah Internal Fraud yang 

diungkapkan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Jumlah Internal Fraud 

 

 

Internal Fraud dalam 1 tahun 

Jumlah kasus yang dilakukan oleh: 

Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap 

Tahun 

Sebelumnya 

Tahun 

Berjalan 

Tahun 

Sebelumnya 

Tahun 

Berjalan 

Tahun 

Sebelumnya 

Tahun 

Berjalan 

Total Fraud - - 141 286 12 38 

Telah diselesaikan - - 49 86 6 12 

Dalam proses penyelesaian  - - 74 175 5 18 

Belum diupayakan penyelesaiannya - - 4 - - - 

Telah ditindaklanjuti - - 14 25 1 8 

(Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pengungkapan atas 

ketidakpatuhan yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator pengungkapan atas 

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang 

bertujuan untuk meningkatkan prinsip pengungkapan  sudah efektif dalam 

penerapan sistem Risk Based Audit. 
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4.3.1.2 Standar Kinerja 

Standar kinerja mnejelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran 

kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja memberikan praktik-praktik terbaik 

pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. 

A. Pengelolaan Fungsi Audit Internal 

Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal 

secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut 

memberikan nilai tambah bagi organisasi. Terdapat enam penilaian dan pembobotan 

dari aspek pengelolaan fungsi audit internal, yaitu: 

A.1 Perencanaan  

Wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa 

auditor internal PT. BRI melaksanakan penyusunan perencanaan yang berbasis 

risiko (Risk Based Audit) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal, 

konsisten dengan tujuan organisasi sesuai dengan pedoman audit internal dengan 

baik. Rencana penugasan audit internal berbasis RBA yang dilakukan minimal 

setahun sekali. Perencanaan PT. BRI disebut dengan Pelaporan Audit Tahunan 

(PAT). Sampai dengan sekarang, Audit Interm BRI telah melaksanakan kegiatan 

audit regular pada 6.442 unit kerja atau mencapai 186,02% dari target penugasan 

audit dan telah melaksanakan penugasan audit khusus (special audit) sebanyak 

2.092 kegiatan serta fraud audit sejumlah 12 kegiatan. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator perencanaan yaitu 

1. Hal ini berarti bahwa dari indikator perencanaan yang dilakukan oleh seluruh 
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auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk meningkatkan prinsip 

perencanaan  sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based Audit. 

A.2 Komunikasi dan Persetujuan 

SK Struktur Organisasi Audit Intern BRI Nokep.S.129-DIR/REN/08/2012 

tanggal 9 Agustus 2012 tentang Organisasi Audit Intern BRI,”Bahwa Audit 

Intern berada di bawahkegiatan operasional, Direktur Kepatuhan 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasional AI BRI sesuai 

kewenangannya. Kepala Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan 

Komite Audit untuk melaporkan/menginformasikan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit.  

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator komunikasi dan 

pesetujuan yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator komunikasi dan 

persetujuan yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan 

untuk meningkatkan prinsip komunikasi sudah efektif dalam penerapan sistem 

Risk Based Audit. 

A.3 Kebijakan dan Prosedur 

Dalam penerapan RBA audit internal PT. BRI menetapkan kebijakan dan 

prosedur sebagai pedoman bagi pelaksaan kegiatan audit internal yang berbasis 

RBA. Dimana Bank BRI telah memiliki beberapa kebijakan umum terkait 

dengan GCG beserta turunannya yang menjadi aturan pelaksana dalam 

mendukung pelaksanaan GCG di BRI, antara lain namun terbatas pada kebijakan 

seperti berikut: 
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Tabel 4.8 

Kebijakan Tata Kelola BRI 

No. Kebijakan No.  Krbijakan 

1 Kebijakan Umum GCG BRI 22 Compliance Charter 

2 Kebijakan Budaya Kerja BRI 23 Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja  

3 Kode Etik BRI 24 Audit Charter 

4 Board Manual 25 PAI BRI 

5 Panduan Keja Komite Dewan Komisaris 26 Kebijakan dan Prosedur Audit Teknologi 

6 Panduan Sekretaris Perusahaan BRI 27 Sistem Manajemen Mutu Audit Intern 

7 Kebijakan Umum Penanganan Benturan Kep. 28 Arsitektur SDM 

8 Kebijakan Pelaporan Pelanggaran 29 Kebijakan Umum PPL 

9 Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan 30 Kebijakan Reward and Punishment BRI 

10 Panduan Transparansi dan Pengungkapan BRI 31 KUTSI BRI 

11 Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank 32 Kebijakan Umum Sekuriti Teknologi SI 

12 Strategi Anti Fraud BRI 33 Kebijakan Umum Perkreditan 

13 Peraturan Disiplin BRI 34 KEMAL BRI 

14 Kebijakan Umum Organisasi BRI 35 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa BRI 

15 Corporate plan BRI   

16 RBB BRI   

17 RKAP BRI   

18 KUMR BRI   

19 Business Continuity Management   

20 PAB BRI   

21 APU-PPT BRI   

             (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator kebijakan dan 

prosedur yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator kebijakan dan prosedur 

ANALISIS PENERAPAN..., AULYA ULFA PUJIANTI, Ak.-IBS, 2014



75 
 

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan kebijakan sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based Audit. 

A.4 Laporan Kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas 

Penelitian yang dilakukan oleh peniliti menunjukkan bahwa auditor internal 

PT. BRI melaksanakan serta menyampaikan laporan secara berkala kepada 

Pimpinan dan Dewan Pengawas mengenai perbandingan rencana dan realisasi 

setiap bulanan dan 6 bulan (Laporan semesteran). Laporan tersebut memuat 

permasalahan mengenai Risk Based Audit, dan hal lainnya sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI No. 13/2/PBI/2012 tentang pelaksanaan 

fungsi kepatuhan bank umum, BRI dalam hal ini Direktur Kepatuhan 

menyampaikan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugasnya dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas 

Bulanan Disampaikan oleh Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tindakan 

Komisaris dan Audit Intern. 

Semesteran Disampaikan oleh Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia 

dengan tindakan Komisaris. 

     (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator laporan kepada 

pimpinan dan dewan pengawas yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator 

pelaporan yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan 

untuk meningkatkan aspek pelaporan sudah efektif dalam penerapan sistem Risk 

Based Audit. 
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B. Lingkup Penugasan 

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan 

menggunakan pendekatan yang sistemais, teratur, dan menyeluruh. Terdapat 

beberapa indikator dalam penilaian lingkup penugasan, yaitu: 

B.1 Pengelolaan Risiko 

Audit Intern BRI menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu 

(enterprise-wide risk management) untuk mengendalikan delapan jenis risiko 

melalui penerapan empat pilar, sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Penerapan Empat Pilar Pengelolaan Risiko 

Pilar Pertama Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 

Pilar Kedua Kecukupan Kebijakan 

Pilar Ketiga Prosedur dan Penetapan Limit yang senantiasa dievaluasi secara 

berkala sesuai dengan perkembangan operasional dan bisnis BRI 

Pilar Keempat Pengembangan proses manajemen risiko dan sistem informasi 

manajemen risiko serta sistem pengendalian intern 

                   (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pengelolaan risiko 

yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator pengelolaan risiko yang dilakukan 

oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk meningkatkan aspek 

pengelolaan risiko sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based Audit. 
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B.2 Pengendalian 

Berdasarkan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

menunjukkan bahwa audit internal PT. BRI juga membantu organisasi dalam 

memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi 

kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut. Pengendalian intern 

adalah hal penting dalam penerapan RBA. Hal-hal yang mencangkup dalam 

pengendalian tersebut adalah efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi, 

keandalan dan efektivitas informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan pengamanan asset organisasi. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pengendalian yaitu 

1. Hal ini berarti bahwa dari indikator pengendalian yang dilakukan oleh seluruh 

auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk meningkatkan prinsip 

pengendalian sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based Audit. 

B.3 Proses Governance 

Audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk 

meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan. Hasil 

wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 

audit internal PT. BRI tidak terlibat dalam proses governance, karena audit 

internal PT. BRI tidak menilai ataupun memberikan rekomendasi dalam proses 

governance. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator proses governance 

yaitu 0,7 karena 1 dari 4 responden menilai bahwa auditor internal BRI sudah 

menerapkan proses governance. 
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C. Perencanaan Penugasan 

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk 

setiap penugasan yang menvangkup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi 

sumberdaya. 

C.1 Sasaran Penugasan 

Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

menunjukkan bahwa auditot internal PT. BRI dalam setiap penugasannya selalu 

menetapkan sasaran terlebih dahulu. Sasaran yang menjadi fokus audit internal 

PT. BRI adalah penyelesaian yang konstruktif sesuai dengan sistem RBA. 

Dalam fokus tersebut auditor internal PT. BRI menetapkan sample. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator sasaran penugasan 

yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator sasaran penugasan yang dilakukan 

oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk meningkatkan aspek 

penugasan sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based Audit. 

C.2 Ruang Lingkup Penugasan 

Dalam menetapkan sasaran penugasan, maka auditor internal PT. BRI 

menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai berdasarkan sistem RBA 

yang dijalankan oleh audit internal PT. BRI, dengan tujuan agar sasaran 

penugasan dapat tercapai. Perusahaan memprioritaskan ruang lingkup penugasan 

audit sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 

 Ruang Lingkup Penugasan Audit  

 

 

 

 

(Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator ruang lingkup 

penugasan yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator ruang lingkup penugasan 

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan aspek penugasan sudah efektif dalam penerapan sistem Risk 

Based Audit. 

C.3 Alokasi Sumberdaya Penugasan 

Untuk mencapai sasaran penugasan, auditor internal PT. BRI juga 

melaksanakan dan menentukan sumberdaya yang sesuai dengan sasaran 

penugasan. Alokasi sumberdaya dilakukan sesuai dengan sistem RBA yang 

penugasan harus didasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas 

penugasannya, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumberdaya PT. BRI. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator alokasi sumberdaya 

penugasan yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator alokasi sumberdaya 

penugasan yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan 

untuk meningkatkan aspek alokasi sumberdaya penugasan sudah efektif dalam 

penerapan sistem Risk Based Audit. 

3.463 Unit Kerja 

 

62% dari total unit 
kerja BRI 

Didasarkan pada: 
a) Hasil penilaian secara korporat 
b) Konsistensi dengan tujuan dan 

rencana strategis BRI 
c) Ketentuan Regulator 
d) Arahan Manajemen dan Komite 

Audit 
e) Risk Profile serta hasil audit 

periode sebelumnya 
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C.4 Program Kerja Penugasan 

Setiap program kerja penugasan berbasis RBA terdiri dari beberapa tim audit 

dengan spesifik sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Tim Audit 

Kedudukan Tiap Tim Audit Jumlah 

Manager Audit 1 

Ketua Tim Audit 1 

Anggota Tim Audit 5 

      (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator program kerja 

penugasan yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator program kerja penugasan 

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan aspek program kerja sudah efektif dalam penerapan sistem Risk 

Based Audit. 

D. Pelaksanaan Penugasan 

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai 

untuk mencapai tujuan penugasan. 

D.1 Mengidentifikasi Informasi 

Dari wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa auditor 

internal PT.BRI melakukan identifikasi informasi dengan baik sesuai dengan 

pedoman audit internal yang sekarang menggunakan penerapan RBA, sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.6 

Proses Identifikasi Informasi

  

(Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator mengidentifikasi 

informasi yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator mengidentifikasi informasi 

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan aspek identifikasi informasi sudah efektif dalam penerapan sistem 

Risk Based Audit. 

D.2 Analisis dan Evaluasi 

Dalam pelaksanaan sistem RBA, auditor internal PT. BRI melaksanakan 

dengan baik analisis dan evaluasi yang mendasar dan hasil penugasan tersebut 

  

R R i i s s i i k k o o     ( ( R R i i s s k k ) )     

P P e e n n g g e e n n d d a a l l i i a a n n     I I n n t t e e r r n n a a l l         
( ( I I n n t t e e r r n n a a l l     C C o o n n t t r r o o l l ) )     P P e e n n d d e e k k a a t t a a n n     A A u u d d i i t t     

( ( A A u u d d i i t t     A A p p p p r r o o a a c c h h ) )     

T T u u j j u u a a n n     ( ( O O b b j j e e c c t t i i v v e e ) )     
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secara tepat. Terdapat proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen 

risiko sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Analisis dan Evaluasi Penugasan Audit 

Proses Analisis dan Evaluasi 

Identifikasi Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko 
yang terdapat pada setiap kegiatan usaha BRI yang juga meliputi produk dan jasa-
jasa lainnya. Proses identifikasi risiko akan sangat menentukan cakupan dan skala 
tahapan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko 
bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BRI dan dilakukan dalam 
rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. 

Pengukuran Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BRI sebagai 
acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala 
baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis BRI. Pendekatan 
dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan 
kombinasi keduanya. 

Pemantauan Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko 
yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha BRI serta 
efektivitas proses manajemen risiko. Contohnya antara lain dengan cara 
mengevaluasi limit, Indikator Risiko Utama, dan realisasi rencana tindak lanjut 
yang dibuat oleh unit kerja. 

Pengendalian Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas 
risiko yang bersifat moderate dan high yang melebihi limit, peningkatan kontrol 
(pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan 
audit internal secara periodik. Di samping itu juga dilakukan analisis terhadap 
Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB). 

                      (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator analisis dan 

evaluasi yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator analisis dan evaluasi yang 

dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan aspek menganalisis dan mengevaluasi sudah efektif dalam 

penerapan sistem Risk Based Audit. 

D.3 Supervisi Penugasan 

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan 

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatkan kemampuan staf. 

Hal tersebut terlihat jelas pada struktur organisasi BRI dengan adanya garis 
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pembinaan/supervise dengan masing-masing divisi bahwa adanya pemisahan 

tugas dengan baik disetiap divisi-divisi untuk memudahkan dalam menjaga 

kualitas penugasan audit. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator supervise 

penugasan yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator supervise penugasan  

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan aspek kinerja penugasan sudah efektif dalam penerapan sistem 

Risk Based Audit. 

E. Komunikasi Hasil Penugasan 

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan secara tepat waktu. 

Dalam penilaian ada beberapa indikator yang dinilai oleh peneliti sesuai dengan 

pedoman audit internal, seperti kriteria komunikasi, kualitas komunikasi, dan 

pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar. 

E.1 Kriteria Komunikasi 

Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

menunjukkan bahwa auditor internal PT. BRI dalam pelaksanaan RBA 

melaksanakan komunikasi berdasarkan hasil penugasan kepada pihak di luar 

organisasi, dan memberikan apresiasi terhadap kinerja yang memuaskan dari 

kegiatan yang direvieu . 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator kriteria komunikasi 

yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator kriteria komunikasi  yang dilakukan 

oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk meningkatkan aspek 

komunikasi sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based Audit. 
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E.2 Kualitas Komunikasi 

Komunikasi yang disampaikan oleh audit internal PT. BRI sangat akurat, 

objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Sesuai dengan 

pedoman audit internal yang mengharuskan bahwa komunikasi baik secara 

tertulis maupun lisan harus mempunyai kualitas yang baik. Apabila komunikasi 

final mengandung kesalahan, maka audit internal wajib untuk 

mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang 

telah menerima komunikasi sebelumnya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator kualitas  

komunikasi yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator kualitas komunikasi  

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan aspek kualitas komunikasi sudah efektif dalam penerapan sistem 

Risk Based Audit. 

E.3 Pengungkapan atas Ketidakpatuhan Terhadap Standar 

Dalam menerapkan sistem RBA, Auditor internal PT. BRI melaksanakan 

pengungkapan atas ketidakpatuhan pada saat selesai audit (exit meeting) yang 

merupakan komunikasi secara lisan, setelah itu auditor internal PT. BRI 

melaksanakan komunikasi secara tertulis untuk membuat laporan hasil audit 

apabila terjadi ketidakpatuhan di kanin masing-masing. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pengungkapan atas 

ketidakpatuhan terhadap standar yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator 

pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar yang dilakukan oleh seluruh 

auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk meningkatkan aspek  
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pengungkapan komunikasi sudah efektif dalam penerapan sistem Risk Based 

Audit. 

F. Pemantauan Tindak Lanjut 

Untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak 

lanjut secara efektif, maka auditor internal PT. BRI melakukan penyusunan prosedur 

tindak lanjut untuk memantau dan memastikan manajemen bekerja dengan baik. 

Auditor internal PT. BRI berdasarkan pendekatan RBA melaksanakan monitoring 

dan evaluasi terhadap realisasi perbaikan manajemen (RPM) sebagaimana yang 

tertulis dalam pedoman audit internal yang mengharuskan audit internal untuk 

melakukan pemantauan tindaklanjut. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator pemantauan 

tindaklanjut yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator pemantauan tindaklanjut 

yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. BRI yang bertujuan untuk 

meningkatkan aspek  monitoring dan evaluasi sudah efektif dalam penerapan sistem 

Risk Based Audit. 

G. Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen 

Setiap 3 bulan sekali, audit internal PT. BRI melaksanakan diskusi dengan 

manajemen senior apabila terjadi suatu risiko yang tidak dapat ditanggung oleh 

organisasi. Apabila diskusi tersebut tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, 

maka audit internal PT. BRI dan manajemen senior PT. BRI melaporkannya kepada 

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi untuk mendapatkan resolusi. 

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan pada indikator resolusi penerimaan 

risiko oleh manajemen yaitu 1. Hal ini berarti bahwa dari indikator resolusi 
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penerimaan risiko oleh manajemen yang dilakukan oleh seluruh auditor internal PT. 

BRI yang bertujuan untuk meningkatkan aspek  resolusi sudah efektif dalam 

penerapan sistem Risk Based Audit. 

 

4.3.1.3 Temuan dan Rekomendasi Audit Internal 

Auditor Internal BRI dalam mengembangkan temuan audit dihasilkan dari proses 

perbandingan antara kriteria (praktek yang diharapkan) dengan kondisi (fakta/keadaan 

sebenarnya), berikutnya penyebab terjadinya perbedaan, dan akibat yang mungkin 

ditimbulkannya. Langkah terakhir yang dapat diambil oleh auditor berkenaan dengan 

hal tersebut adalah menyusun rekomendasi yang akan diberikan kepada manajemen 

berdasarkan temuan audit tersebut. Dengan jumlah internal fraud sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Jumlah Internal Fraud 

 

 

Internal Fraud dalam 1 tahun 

Jumlah kasus yang dilakukan oleh: 

Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap 

Tahun 

Sebelumnya 

Tahun 

Berjalan 

Tahun 

Sebelumnya 

Tahun 

Berjalan 

Tahun 

Sebelumnya 

Tahun 

Berjalan 

Total Fraud - - 141 286 12 38 

Telah diselesaikan - - 49 86 6 12 

Dalam proses penyelesaian  - - 74 175 5 18 

Belum diupayakan 

penyelesaiannya 

- - 4 - - - 

Telah ditindaklanjuti - - 14 25 1 8 

         (Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk)  
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Data temuan yang dikumpulkan oleh Auditor Internal BRI selama field work pada 

fungsi piutang (Receivable) khususnya yang tidak berkenaan dengan meningkatnya 

jumlah beban piutang tidak tertagih (Bad Debt Expense), sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Temuan Audit PT.BRI 

No. Kasus/Keterangan 

1. Kegiatan yang dilakukan secara kredit yang nilainya besar harus memperoleh persetujuan kredit dari 
Manajer Kredit. 

2. Hasil pengujian audit menunjukkan bahwa Bag.Kredit mengabaikan pedoman kredit pada saat 
melakukan transaksi dengan nasabah. 

3. Laporan bulanan mengenai penghapus-bukuan piutang tidak tertagih (write-off) selalu disiapkan tetapi 
hanya didistribusikan kepada Bag. Akun saja. 

4. Laporan kredit hanya digunakan bila transaksi kredit yang baru saja. 

5. Bag.Akuntansi mencatat bahwa piutang yang tidak tertagih meningkatnya sampai 7% untuk tahun 
berjalan. 

6. Kerugian dari tidak tertagihnya piutang meningkatnya menjadi Rp 951.650.000,00 

7. Meskipun terdapat perbaikan pada prosedur dan kriteria untuk mengurangi/menekan jumlah piutang tak 
tertagih yang dihapus-bukukan, tetapi beberapa komisi yang diterima oleh beberapa petugas justru 
meningkat, padahal sumber tagihan yang dihapus-bukukan berasal dari petugas- petugas yang 
dimaksudkan. 

8. Bagian kredit menggunakan Manajemen untuk melakukan review atas referensi kredit untuk semua 
tagihan yang ada. 

9. Catatan mengenai pembayaran pada periode berjalan direview sebelum memberikan tambahan kredit 
kepada nasabah dengan status open-account (nasabah yang bersangkutan masih memiliki utang kepada 
perusahaan atas transaksi sebelumnya). 

10. Untuk mengurangi biaya, penggunaan laporan kredit dari pihak luar (sebagai alat penelusuran mengenai 
track record dan kemampuan bayar calon nasabah).  

11. Sejak dilakukannya pengurangan jumlah staff di Bagian Kredit (dengan alas an untuk mengurangi 
belanja karyawan), tagihan-tagihan yang baru hanya direview secara selintas (tidak rinci). 

12. Manajer Kredit yang beru berpandangan bahwa kebijakan pemberian kredit tidak perlu ketat sebab akan 
menghambat kinerja. 

         (Sumber: Laporan Audit Internal BRI yang dikelola oleh peneliti) 

 Berdasarkan adanya kasus atau data yang dikumpulkan oleh para Auditor 

Internal BRI, maka Auditor selanjutnya akan mengklasifikasikan ke 12 item data 

tersebut di atas ke dalam unsur-unsur temuan audit yang terdiri atas kondisi, kriteria, 

penyebab dan akibat serta rekomendasi temuan audit sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Unsur-unsur Temuan Audit dan Rekomendasi 

No. Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Rekomendasi 

1. Laporan bulanan 
mengenai penghapus-
bukuan piutang tidak 
tertagih (write-off) 
selalu disiapkan tetapi 
hanya didistribusikan 
kepada Bag. Akun 
saja. 

Kegiatan yang 
dilakukan secara 
kredit yang 
nilainya besar 
harus memperoleh 
persetujuan kredit 
dari Manajer 
Kredit. 

Hasil pengujian 
audit 
menunjukkan 
bahwa Bag.Kredit 
mengabaikan 
pedoman kredit 
pada saat 
melakukan 
transaksi dengan 
nasabah. 

Bag.Akuntansi 
mencatat bahwa 
piutang yang tidak 
tertagih 
meningkatnya 
sampai 7% untuk 
tahun berjalan. 

Tingkatkan supervise 
terhadap proses 
transaksi untuk 
mendorong 
dipatuhinya kebijakan 
dan prosedur pada 
Bag. Kredit. 

2. Laporan kredit hanya 
digunakan bila 
transaksi kredit yang 
baru saja. 

Bagian kredit 
menggunakan 
Manajemen untuk 
melakukan review 
atas referensi 
kredit untuk semua 
tagihan yang ada. 

Untuk 
mengurangi 
biaya, 
penggunaan 
laporan kredit 
dari pihak luar 
(sebagai alat 
penelusuran 
mengenai track 
record dan 
kemampuan 
bayar calon 
nasabah). 

Kerugian dari tidak 
tertagihnya piutang 
meningkatnya 
menjadi Rp 
951.650.000,00 

Sejalan dengan 
kebijakan 
pengurangan jumlah 
karyawan di 
Bag.Kredit, 
manajemen sebaiknya 
memberikan 
tanggungjwab 
tambahan kepada 
karyawan/staff di 
Bag.Kredit untuk 
melakukan analisis 
umur piutang/kredit 
setiap nasabah/debitur 
dengan status open 
account (sebagai 
Pengendalian 
pembayaran 
debitur/nasabah pada 
periode berjalan). 

3. Manajer Kredit yang 
baru berpandangan 
bahwa kebijakan 
pemberian kredit tidak 
perlu ketat sebab akan 
menghambat kinerja. 

Catatan mengenai 
pembayaran pada 
periode berjalan 
direview sebelum 
memberikan 
tambahan kredit 
kepada nasabah 
dengan status 
open-account 
(nasabah yang 
bersangkutan 
masih memiliki 
utang kepada 
perusahaan atas 
transaksi 
sebelumnya). 

Sejak 
dilakukannya 
pengurangan 
jumlah staff di 
Bagian Kredit 
(dengan alasan 
untuk 
mengurangi 
belanja 
karyawan), 
tagihan- tagihan 
yang baru hanya 
direview secara 
selintas (tidak 
rinci). 

Meskipun terdapat 
perbaikan pada 
prosedur dan 
kriteria untuk 
mengurangi/meneka
n jumlah piutang tak 
tertagih yang 
dihapus-bukukan, 
tetapi beberapa 
komisi yang 
diterima oleh 
beberapa petugas 
justru meningkat, 
padahal sumber 
tagihan yang 
dihapus-bukukan 
berasal dari petugas-
petugas yang 
dimaksudkan. 
 

Sejalan dengan 
kebijakan 
pengurangan jumlah 
karyawan di 
Bag.Kredit, 
manajemen sebaiknya 
memberikan 
tanggungjwab 
tambahan kepada 
karyawan/staff di 
Bag.Kredit untuk 
melakukan analisis 
umur piutang/kredit 
setiap nasabah/debitur 
dengan status open 
account (sebagai 
Pengendalian 
pembayaran 
debitur/nasabah pada 
periode berjalan). 

(Sumber: Laporan Audit Internal BRI yang dikelola oleh peneliti)  
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4.4     Argumentasi Mengenai Analisis dan Pembahasan 

4.4.1 Argumentasi Penerapan Risk Based Audit Terhadap Efektivitas Auditor 

Internal PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pusat Tahun 2014 

Berdasarkan tahapan analisis penelitian yang telah dilakukan di PT. BRI, sesuai 

dengan hasil wawancara dan penelitian dengan meyebarkan kuesioner berdasarkan teori 

mengenai Risk Based Audit menunjukkan bahwa PT. BRI sudah efektif dalam menerapkan 

pendekatan sistem Risk Based Audit. PT. BRI dinilai sudah efektif dari sebagian besar 

keadaan diperusahaan dengan elemen dan syarat yang harus ada didalam perusahaan dalam 

menerapkan Risk Based Audit didalam buku teori. Dilihat dari standar dan pedoman audit 

internal yang terdiri atas standar atribut dan standar kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh 

auditor internal PT. BRI sesuai dengan pedoman audit intern yang tertulis. Standar atribut 

berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu dan pihak-pihak yang melakukan 

kegiatan audit internal. Standar kinerja yang terdapat dalam pedoman audit internal 

menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal yang merupakan ukuran kualitas pekerjaan 

audit serta memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan 

sampai dengan pemantauan yang semuanya sesuai dengan teori penerapan Risk Based Audit 

telah dilaksanakan dengan efektif sesuai pedoman audit intern.  

Dari beberapa indikator pedoman audit intern yang dilaksanakan oleh audit intern 

PT. BRI  sudah efektif dalam melaksanakan fungsi audit intern yang berkaitan dengan 

penerapan RBA, dengan tujuan agar RBA dapat membantu dalam memitigasi dan 

meminimalkan risiko yang  dihadapi PT. BRI berdasarkan teori. Hanya ada beberapa 

indikator yang dilihat dalam pelaksanaannya masih belum efektif oleh peneliti dalam 

penerapan sistem RBA, seperti tidak terlibatnya auditor internal dalam proses governance 
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serta masih kurangnya kontribusi auditor internal. Bila dilihat teorinya maka dari peran, 

pendekatan, sikap, ketaatan/kepatuhan, fokus, audit dan dampak yang diberikan, bahwa 

pendekatan Risk Based Audit sangat memperngaruhi dalam pengambilan keputusan, 

pemberian tanggungjawab kepada semua auditor internal PT. BRI atas tugasnya masing-

masing, serta dibentuknya audit team dalam penyelesaian tugas dan pemberian apresiasi 

kepada staff yang berprestasi.  
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan Risk Based Audit 

terhadap efektivitas auditor internal PT. BRI (Persero) Tbk yang dilakukan dengan teknik 

wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. BRI sudah efektif dalam 

menerapkan sistem Risk Based Audit. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Audit intern PT. BRI telah melaksanakan secara memadai aktivitas audit untuk 

seluruh area-area audit yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. 

Audit intern PT. BRI juga melaksanakan Pengembagan Profesional yang 

Berkelanjutan (PPL) secara berkala sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang 

diseimbangkan dengan perkembangan audit intern saat ini. Semuanya berkenaan 

dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan 

audit internal, diantaranya: 

a) Tujuan, Kewenangan, dan Tanggungjawab, 

b) Independensi dan Objektivitas, 

c) Keahlian dan kecermatan Profesional, dan 

d) Program jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal. 

2. Audit intern PT. BRI juga telah melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan 

efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit line of 

management , serta melaporkan seluruh temuan auditnya secara triwulanan (3 bulan 
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sekali) selain itu memberikan rekomendasi audit atas temuan audit yang dilaporkan 

dan melaksanakan kegiatan audit mulai dari perencanaan sampai dengan 

pemantauan tindak lanjut, diantaranya: 

a) Pengelolaan Fungsi Audit Internal, 

b) Lingkup Penugasan, 

c) Perencanaan Penugasan, 

d) Pelaksanaan Penugasan, 

e) Komunikasi Hasil Penugasan, 

f) Pemantauan Tindaklanjut, dan 

g) Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen. 

Walaupun demikian masih ada beberapa kelemahan dalam hal untuk meningkatkan 

efektivitas auditor internal, hal ini ditunjukkan dengan adanya: 

1. Audit intern PT. BRI tidak terlibat dalam proses governance. Dimana fungsi audit 

internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk 

meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: 

a) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi, 

b) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas, 

c) Mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di 

dalam organisasi. 

d) Mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan informasi di antara 

Pimpinan, Dewan Pengawas, Auditor internal dan eksternal serta manajemen. 

Berdasarkan jumlah pembobotan yang telah dibuat, efektivitas  auditor intern PT. 

BRI sebesar 99% dari 100% bobot penilaian. Dari syarat implementasi berdasarkan ISO 
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bahwa apabila penilaian diatas 75% hal tersebut berarti PT. BRI pelaksanaan fungsi audit 

internal sudah efektif dalam penerapan Risk Based Audit. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat 

diberikan peneliti untuk divisi Audit Intern PT. BRI adalah sebagai berikut: 

1. Auditor internal PT. BRI harus melaksanakan dan terlibat dalam proses governance 

sesuai dengan fungsi audit internal yang harus menilai dan memberikan 

rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi dengan 

cara sebagai berikut: 

a) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi. 

b) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas. 

c) Mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di 

dalam organisasi. 

d) Mengkoordinasikan kegiatan dari dan mengkomunikasikan informasi di antara 

Pimpinan, Dewan Pengawas, Auditor internal dan eksternal serta manajemen. 
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LAMPIRAN 1 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Pusat 

  

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

   

 

 

(Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 
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LAMPIRAN 2 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Audit Internal PT. BRI 

 

           

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) 
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LAMPIRAN 3 

HASIL JAWABAN RESPONDEN PT.BRI PUSAT 

Aspek Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 
Y T Y T Y T Y T 

TUJUAN, KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB 
1. Apakah tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab Auditor 

Internal dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan 
sistem Risk Based Audit? 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

 

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS 
1. Apakah penempatan posisi Auditor Internal memenuhi 

fungsi pertanggungjawaban? 
2. Apakah Auditor Internal memiliki sikap mental yang 

objektif? 
3. Apakah Auditor Internal mengungkapkan kepada pihak 

berwenang apabila terjadi suatu kendala? 

x 

x 

x 

 x 

x 

x 

 x 

x 

x 

 

 x 

x 

x 

 

KEAHLIAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL 
1. Apakah Auditor Internal memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi yang berhubungan dengan 
RBA? 

2. Apakah Auditor Internal memiliki sikap yang pruden dan 
berkompeten? 

3. Apakah perusahaan memberikan pelatihan kerja kepada 
karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan karyawan? 

 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

 

 

JAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
1. Apakah Auditor Internal melaksanakan pengawasan 

(monitoring) secara internal maupun eksternal sesuai 
dengan sistem RBA? 

2. Apakah Auditor Internal melaporkan hasil reviu kepada 
Pimpinan dan Dewan Organisasi? 

3. Apakah Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan pedoman yang berdasarkan sistem RBA? 

4. Apakah Auditor Internal mengungkapkan kepada 
Pimpinan dan Dewan Organisasi apabila terjadi 
ketidakpatuhan dalam melaksanakan kegiatan? 

 

x 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

x 

 

PENGELOLAAN 
1. Apakah Auditor Internal dalam melaksanakan kegiatan 

audit internalnya menggunakan sistem perencanaan 
berbasis risiko? 

2. Apakah Auditor Internal mengkomunikasikan rencana 
kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya kepada 
Pimpinan dan Dewan Organisasi? 

3. Apakah Auditor Internal memastikan pengelolaan 
sumberdaya dalam mencapai rencana-rencana audit yang 
telah disetujui sesuai dengan sistem RBA? 

4. Apakah Auditor Internal menetapkan kebijakan dan 
prosedur sesuai dengan sistem RBA sebagai pedoman 
dalam melaksanakan kegiatan audit? 
  

 

x 

x 

 

x 

x 

  

x 

x 

 

x 

x 

  

x 

x 

 

x 

x 

  

x 

x 

 

x 

x 
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LAMPIRAN 3 

HASIL JAWABAN RESPONDEN PT.BRI PUSAT 

Aspek Res. 1 Res. 2 Res. 3 Res. 4 
Y T Y T Y T Y T 

LINGKUP PENUGASAN 
1. Apakah Auditor Internal membantu perusahaan dalam 

pengelolaan risiko? 
2. Apakah Auditor Internal membantu perusahaan dalam 

memelihara pengendalian internal? 
3. Apakah Auditor Internal membantu perusahaan dalam 

proses governance? 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

  

x 

x 

 

 

 

 

x 

PERENCANAAN PENUGASAN 
1. Apakah Auditor Internal mengembangkan dan 

mendokumentasikan rencana disetiap penugasan? 
2. Apakah Auditor Internal menetapkan sasaran penugasan 

dalam kegiatan audit berbasis risiko? 
3. Apakah Auditor Internal mempunyai ruang lingkup yang 

memadai dalam kegiatan audit berbasis risiko? 
4. Apakah Auditor Internal menentukan alokasi sumberdaya 

penugasan dalam kegiatan audit berbasis risiko? 
5. Apakah Auditor Internal menyusun dan 

mendokumentasikan program kerja penugasan dalam 
kegiatan audit berbasis risiko? 

 

x 

x 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

x 

x 

 

PELAKSANAAN PENUGASAN 
1. Apakah Auditor Internal mengidentifikasi informasi 

dalam setiap penugasan? 
2. Apakah Auditor Internal menganalisis dan mengevaluasi 

dalam setiap penugasan? 
3. Apakah Auditor Internal mendokumentasi informasi 

dalam setiap penugasan? 
4. Apakah Auditor Internal mempunyai supervisi dalam 

setiap penugasan? 
 

 

x 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

x 

 

KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN 
1. Apakah terdapat kriteria komunikasi dalam setiap 

penugasan audit berbasis risiko? 
2. Apakah terdapat kualitas komunikasi dalam setiap 

penugasan audit berbasis risiko? 
3. Apakah Auditor Internal mengungkapkan hasil penugasan 

apabila tidak sesuai dengan standar yang berlaku? 

 

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

  

x 

x 

x 

 

RESOLUSI 
1. Apakah Auditor Internal mendiskusikan masalah dengan 

manajemen senior untuk mendapatkan resolusi dari 
kegiatan RBA? 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x 

 

Keterangan: Responden 1 adalah Auditor Senior 
       Responden 2 adalah Auditor Senior 
       Responden 3 adalah Auditor Junior 
       Responden 4 adalah bagian Penunjang Operasional Audit 
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LAMPIRAN 3 

HASIL JAWABAN RESPONDEN PT.BRI PUSAT 

Aspek Jumlah Bobot Indikator 
Y T 100% 

TUJUAN, KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB 
1. Apakah tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab 

Auditor Internal dilaksanakan secara konsisten sesuai 
dengan sistem Risk Based Audit? 

 

4 

  

1 

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS 
1. Apakah penempatan posisi Auditor Internal 

memenuhi fungsi pertanggungjawaban? 
2. Apakah Auditor Internal memiliki sikap mental yang 

objektif? 
3. Apakah Auditor Internal mengungkapkan kepada 

pihak berwenang apabila terjadi suatu kendala? 

 

4 

4 

4 

  

1 

1 

1 
KEAHLIAN DAN KECERMATAN 

PROFESIONAL 
1. Apakah Auditor Internal memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi yang berhubungan dengan 
RBA? 

2. Apakah Auditor Internal memiliki sikap yang pruden 
dan berkompeten? 

3. Apakah perusahaan memberikan pelatihan kerja kepada 
karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan karyawan? 

 

4 

4 

4 

  

1 

1 

1 

JAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
1. Apakah Auditor Internal melaksanakan pengawasan 

(monitoring) secara internal maupun eksternal sesuai 
dengan sistem RBA? 

2. Apakah Auditor Internal melaporkan hasil reviu kepada 
Pimpinan dan Dewan Organisasi? 

3. Apakah Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan pedoman yang berdasarkan sistem RBA? 

4. Apakah Auditor Internal mengungkapkan kepada 
Pimpinan dan Dewan Organisasi apabila terjadi 
ketidakpatuhan dalam melaksanakan kegiatan? 

 

4 

4 

4 

4 

  

1 

1 

1 

1 

PENGELOLAAN 
1. Apakah Auditor Internal dalam melaksanakan kegiatan 

audit internalnya menggunakan sistem perencanaan 
berbasis risiko? 

2. Apakah Auditor Internal mengkomunikasikan rencana 
kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya kepada 
Pimpinan dan Dewan Organisasi? 
 
 
 
 
 
 

 

4 

4 

 

 

  

1 

1 
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LAMPIRAN 3 

HASIL JAWABAN RESPONDEN PT.BRI PUSAT 

Aspek Jumlah Bobot Indikator 
Y T 100% 

3. Apakah Auditor Internal memastikan pengelolaan 
sumberdaya dalam mencapai rencana-rencana audit yang 
telah disetujui sesuai dengan sistem RBA? 

4. Apakah Auditor Internal menetapkan kebijakan dan 
prosedur sesuai dengan sistem RBA sebagai pedoman 
dalam melaksanakan kegiatan audit?  

5. Apakah Auditor Internal berkoordinasi dengan pihak 
eksternal perusahaan dalam setiap kegiatan audit? 

6. Apakah Auditor Internal menyampaikan laporan secara 
berkala kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas 
mengenai perbandingan rencana dan realisasi sistem 
RBA? 

4 

4 

4 

4 

 1 

1 

1 

1 

LINGKUP PENUGASAN 
1. Apakah Auditor Internal membantu perusahaan dalam 

pengelolaan risiko? 
2. Apakah Auditor Internal membantu perusahaan dalam 

memelihara pengendalian internal? 
3. Apakah Auditor Internal membantu perusahaan dalam 

proses governance? 

 

4 

4 

1 

 

 

 

3 

 

1 

1 

0,7 

PERENCANAAN PENUGASAN 
1. Apakah Auditor Internal mengembangkan dan 

mendokumentasikan rencana disetiap penugasan? 
2. Apakah Auditor Internal menetapkan sasaran 

penugasan dalam kegiatan audit berbasis risiko? 
3. Apakah Auditor Internal mempunyai ruang lingkup 

yang memadai dalam kegiatan audit berbasis risiko? 
4. Apakah Auditor Internal menentukan alokasi 

sumberdaya penugasan dalam kegiatan audit berbasis 
risiko? 

5. Apakah Auditor Internal menyusun dan 
mendokumentasikan program kerja penugasan dalam 
kegiatan audit berbasis risiko? 

 

4 

4 

4 

4 

4 

  

1 

1 

1 

1 

1 

PELAKSANAAN PENUGASAN 
1. Apakah Auditor Internal mengidentifikasi informasi 

dalam setiap penugasan? 
2. Apakah Auditor Internal menganalisis dan 

mengevaluasi dalam setiap penugasan? 
3. Apakah Auditor Internal mendokumentasi informasi 

 dalam setiap penugasan? 
4. Apakah Auditor Internal mempunyai supervise dalam 

setiap penugasan? 

4 

4 

4 

4 

 1 

1 

1 

1 
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LAMPIRAN 3 

HASIL JAWABAN RESPONDEN PT.BRI PUSAT 

Aspek Jumlah Bobot Indikator 
Y T 100% 

KOMUNIKASI HASIL PENUGASAN 
1. Apakah terdapat kriteria komunikasi dalam setiap 

penugasan audit berbasis risiko? 
2. Apakah terdapat kualitas komunikasi dalam setiap 

penugasan audit berbasis risiko? 
3. Apakah Auditor Internal mengungkapkan hasil 

penugasan apabila tidak sesuai dengan standar yang 
berlaku? 

 

4 

4 

4 

  

1 

1 

1 

RESOLUSI 
1. Apakah Auditor Internal mendiskusikan masalah 

dengan manajemen senior untuk mendapatkan resolusi 
dari kegiatan RBA? 

 

4 

  

1 

Total Bobot   32,7 

 

 Total bobot 32,7 

 Total Indikator 33   32,7/33  =  99% 
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	Kata Pengantar-daftar lampiran
	BAB I-BAB 5
	Namun demikian dalam prakteknya, kurangnya kontribusi Auditor Internal dalam pencapaian tujuan organisasi/perusahaan menjadi suatu permasalahan yang timbul, dimana penerapannya sudah bergeser dari Audit Konvensional menjadi Audit Berbasis Risiko.
	Kurangnya kontribusi Auditor Internal dilihat dari pendekatannya yang telah menggunakan pendekatan “Preventif”, dimana pendekatan seperti ini adalah pendekatan yang mencegah masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Tetapi, dalam kenyataannya dari beb...
	Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya beberapa permasalahan yang timbul di PT. BRI dimana salah satunya adalah terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh petambak udang eks Dipasena, dari daerah Lampung pada tanggal 16 Juni 2014  yang disebabkan ol...
	Bank BRI sekarang sudah menerapkan Pendekatan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit). Pencapaian keberhasilan memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 tersebut merupakan bagian proses perubahan Audit Internal yang dilaksanakan Bank BRI sejak pertengahan ...
	Untuk membuktikan berapa besar efektivitas dari  peran auditor intern pada bank yang sudah menerapkan Pendekatan Risk Based Audit , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Risk Based Audit Terhadap Efektivitas...
	Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
	a. Bagi Perusahaan
	Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan agar dapat mengevaluasi tingkat efektivitas serta mengidentifikasi dan menganalisis penerapan Risk Based Audit terhadap efektivitas Auditor Internal.
	b. Bagi peneliti
	Penelitian ini bermanfaat sebagai implementasi dari teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan serta dapat memperoleh pemahaman lebih mengenai penerapan Risk Based Audit pada perusahaan. Penelitian ini bermanfaat karena peneliti mendapatkan pen...
	c. Bagi peneliti lain
	Dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang mengangkat permasalahan yang sama dan memberikan gambaran tentang penerapan Risk Based Audit terhadap efektivitas Auditor Internal.
	BAB II
	Internal Auditor merupakan suatu fungsi institusi yang ada diperusahaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan. Suatu fungsi institusi yang dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan didalam suatu perusahaan...
	Pada tahun 1999, Internal Auditing secara resmi diredefinisi kembali oleh Board of Directors Institute of Internal Auditors. Definisi baru tidak hanya merefleksikan perubahan yang telah terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan auditor...
	“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity that adds to and improves an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and...
	Berdasarkan definisi di atas maka salah satu tanggung jawab audit intern adalah menerapkan pendekatan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi.
	Definisi ini tidak hanya mencangkup peranan dan tujuan auditor internal, tetapi juga mengakomodasikan kesempatan dan tanggung jawab. Definisi tersebut juga memadukan persyaratan-persyaratan signifikan yang ada di standar dan menangkap lingkup yang lua...
	Bertolak dari definisi-definisi di atas, dalam perkembangannya konsep audit intern telah mengalami perubahan. Peranan audit intern sebelumnya hanya sebatas sebagai pengawas di dalam perusahaan yang kerjanya hanya mencari kesalahan, sedangkan saat ini ...
	2.1.4 Fungsi dan Tujuan Internal Auditor
	Perubahan yang cukup mendasar tentang tujuan kegiatan audit intern pada definisi terbaru Internal Auditing dari The Institute of Internal Auditor (IIA) sejak 1999 adalah dari “to examine and evaluate” pada definisi yang lama menjadi “to add value and ...
	Sawyer (2005;10) menyebutkan fungsi audit internal bagi manajemen sebagai berikut :
	1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak,
	2. Mengidentifikasi dan menimimalkan risiko,
	3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior,
	4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis,
	5. Membantu proses pengambilan keputusan,
	6. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu, dan
	7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan.
	Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013;21) Direktur audit intern terutama memikul tanggung jawab untuk menerapkan program audit intern perusahaan. Program tersebut adalah:
	a) Telaahan dan penilaian kewajaran, kesesuaian, efektivitas, danaplikasi yang tepat dari pengendalian akuntansi, keuangan, dan operasi yang lain;
	b) Penentuan sejauh mana kesesuaian dengan pengendalian dan kebijakan, rencana, dan prosedur lain yang ditetapkan;
	c) Penentuan sejauh mana aktiva perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan dari kehilangan dala segala bentuk;
	d) Penentuan keandalan data keuangan manajemen yang dikembangkan dalam organisasi;
	e) Penerbitan laporan kepada tingkat manajemen yang tepat yang dikembangkan dalam organisasi.
	2.1.5 Risiko Berbasis Audit (Risk Based Auditing)
	Ciri yang paling menonjol dari auditing berbasis ISA (International Standard of Auditing) ialah penekanan terhadap aspek risiko. Audit berbasis ISA tidak lain dari audit berbasis risiko (risk based audit). Bagian ini melihat secara utuh makna “Audit ...
	1. Reasonable Assurance (Keyakinan Memadai)
	Kutipan dari beberapa alinea dalam ISA 200 di atas menekankan pentingnya konsep reasonable assurance (Keyakinan Memadai). Reasonable assurance adalah keyakinan yang memadai, tetapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak. Reasonable assurance dicapai ke...
	2. Inherent Limitations (Kendala Bawaan)
	Tabel 2.1
	Kendala Bawaan dalam Audit
	(Sumber: Theodorus M. Tuanakotta, 2013;83)
	3. Audit Scope (Lingkup Audit)
	Lazimnya, lingkup pekerjaan auditor dan opini yang diberikannya, dibatasi pada menjawab pertanyaan: apakah laporan keuangan dibuat, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan auditor yang tidak dimod...
	4. Material Misstatements (Salah Saji Material)
	Salah saji yang material terjadi jika secara layak dapat diharapkan, akan memengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Salah saji yang material bisa:
	a) Terjadi secara sendiri-sendiri atau bersama. Contoh, laporan keuangan mencantumkan pabrik senilai Rp10 miliar. Pabrik itu tidak pernah dibangun atau dibeli. Laporan keuangan tersebut mengandung satu salah saji yang material. Laporan keuangan dapat juga �
	b) Berupa salah saji yang tidak dikoreksi, misalnya yang ditemuykan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada kepala bagian pembukuan, dan diakui sebagai salah saji, namun kepada bagian pembukuan tidak bersedia mengoreksinya.
	c) Berupa pengungkapan yang menyesatkan dalam laporan keuangan, atau pengungkapan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Ini salah saji yang material secara kualitatif. Bandingkan dengan contoh-contoh di atas yang merupakan salah saji yang material�
	d) Berupa kesalahan atau kecurangan.
	5. Assertions (Asersi)
	Asersi adalah pernyataan yang diberikan manajemen, secara eksplisit maupun implisit, yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan. Asersi berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari berbagai unsur l...
	2.1.6 Definisi Risk Based Auditing
	Audit internal manajemen risiko kredit atau audit berbasis risiko (risk based audit) merupakan suatu kegiatan dimana audit internal secara keseluruhan ikut dalam melakukan pengelolaan aktivitas suatu kegiatan usaha khususnya yang mengandung risiko did...
	Adapun pengertian lain menurut Amin Widjaja Tunggal (2013;79) menjelaskan bahwa, Konsep Risk Based Audit merupakan identifikasi suatu risiko bisnis, semakin tinggi risiko suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. ...
	Berdasarkan dari pengertian diatas, maka dapat diartikan bahwa audit internal manajamen risiko kredit (risk based audit) merupakan audit yang lebih difokuskan pada pengelolaan risiko dimana audit internal ikut melakukan pengelolaan dalam pengelolaan r...
	2.1.7 Pendekatan dalam Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit)
	2.1.8 Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Berbasis Risiko
	Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013;10) mengatakan bahwa audit berbasis ISA tidak lain dari audit berbasis risiko. Audit berbasis ISA memberikan penekanan yang sangat besar terhadap faktor risiko, sejak auditor mempertimbangkan untuk menerima dan m...
	Selain itu Denies Priantinah dan Megasari Chitra Adhisty (2012) yang mengutip dari Tampubolon (2005) mengatakan terdapat pergeseran filosofi internal auditing dari Audit Konvensional menjadi Audit Berbasis Risiko, yang ditandai dengan perubahan orien...
	Tabel 2.3
	Audit Konvensional dan Audit Berbasis Risiko
	(Sumber: Tampubolon, 2005)
	1) Peran auditor internal sebagai pengawas
	2.1.10 Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System)
	COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. Juga, COSO membuat jelas bahwa pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian ...
	Dalam bukunya Amin Widjaja Tunggal (2013;25) mengatakan bahwa Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commision (COSO) pada tahun 1992 telah mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal. Definisi COSO tentang pengendalian internal ...
	“Internal control is a process, affected by entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:
	1. effectiveness and efficiency of operations
	2. realibility of financial reporting
	3. compliance with applicable laws and regulations.”
	Sedangkan menurut Arens (2014;312) terdapat beberapa komponen dalam pengendalian internal, yaitu:
	Tabel 2.4
	Pengendalian Internal
	(Sumber: Arens, 2014;312)
	Pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan yang dapat melemahkan pengendalian internal tersebut. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang p...
	Semua pihak di dalam perusahaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal. Namun demikian, secara structural pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam perancangan dan pengawasan Sistem Pengendalian Inter...
	Denies Priantinah dan Megasari Chitra Adhisty (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Karyawan Tentang Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan, dan Katalisator Dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan (Stusi Kasus di Hotel Inna Garuda...
	Liem Mellina Dewi Budiman (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Risk Based Audit untuk Meningkatkan Efektivitas Siklus Penjualan PT “X” di Surabaya (Studi Kasus pada PT ”X” Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan in...
	Natasha Evanda Mineri (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Risk Based Audit Untuk Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Produksi Pada PT.Kindo Asia Tama (Studi Kasus pada PT. Kindo Asia Tama)”. Penelitian ini menerapkan audit berbasis...
	Tabel 2.5
	Wilayah kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebar diseluruh Indonesia. Berikut adalah wilayah kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
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