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aturan, prosedur, urjab. Lalu yang terakhir itu ada third line defense yaitu unit yang 

melakukan review, pengawasan secara independen. (manuskrip wawamcara 7 Juli 2019). 

 

Dari penjelasan diatas bahwa dalam suatu perusahaan mempunyai audit 

internalnya sendiri untuk pengawasi setiap pekerjaan didalam perusahaan 

tersebut. Dan di Bank Negara Indonesia ada auditnya tersendiri yang dicabang 

maupun dipusat mereka mempunyai tugas yang berbeda beda. Setiap bulan audit 

internal cabang mengontrol kegiatan cabang pembantu dari segi kinerja maupun 

data data yang ada dicabang pembantu.  

Audit internal haruslah bersikap netral, ketika dihadapkan pada pilihan 

mana yang benar dan salah, antara kepentingan manfaat bisnis atau kepentingan 

orang banuak antara kebijakan internal dan regulasi pemrintah mau tidak mau 

harus terjadi keberpihakan. Tetapi persepsi setiap orang terhadap kebenaran 

ternyata bisa tidak sama. Independensi ini menjadi kunci kebebasan sekaligus 

batasan bagi internal audit dalam menjalankan 2 aktivitas pokok yaitu : menggali 

objek pengawasan dan menyajikan hasil pengawasan. Independensi internal audit 

bisa disebut dengan keberpihakan internal audit pada kebenaran factual yang 

ditinjau dari : 

a. Adanya bukti serta data material yang otentik relevan dan cukup. 

b. Adanya praktek bisnis yang menjunjung tinggi etika atau moral serta 

memperhatikan resiko terukur. 

c. Adanya kapasitas tanggung jawab dan wewenang seseorang yang terukur 

dalam organisasi bisnis. 

d. Adanya administrasi dan pengendalian yang memadai serta konsistensi.  

Berikut penjelasan dari Bu Ayu mengenai kebenaran informasi dengan 

adanya audit internal di Bank Negara Indonesia. 

“iya untuk menjamin kebenaran informasi audit internal melakukan review aktivitas secara 

sampling ataupun populasi sesuai dengan aturan internal maupun aturan eksternal, 

kebenaran informasi atau data dari pihak debitur atau nasabah bukan menjadi tanggung 

jawab bni melainkan pihak lain yang berwenang untuk pembuktian secara legal.” 

(manuskrip wawancara 7 Juli 2019). 

 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa audit internal tidak bisa hanya 

berpihak pada satu sumber karena audit internal harus melukan sesuai dengan 

peraturan dari pihak eksternal maupun internal perusahaan. Audit harus 
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melakukan pengecekan secara sampling atau secara acak untuk bisa mendapatkan 

informasi yang sebenarnya. 

 

5.2  Pengendalian Internal Meningkatkan Pertumbuhan Dan Perkembangan 

Bank Negara Indonesia 

System lpengendalian lintern lmeliputi lrencana lorganisasi, lmetode lserta 

lketentuan-ketentuan lyang ldianut ldalam loperasional lbank. lPengendalian lintern 

ladalah ltindakan lyang ldiambil loleh lmanajemen luntuk lmemastikan ltercapainya 

ltujuan ldan lsasaran lyang ltelah lditetapkan. l lSehingga ldapat ldisimpulkan lbahwa 

lpengendalian lintern lmemiliki lperanan luntuk luntuk lmemastikan: l 

a. Pengamanan ldana lmasyarakat. 

b. Auditor lintern lharus lmenilai lkehandalan lsystem lyang ltelah lditetapkan 

ldalam lmengamankan ldana lyang ldihimpun lbank ldari lmasyarakat lyang 

lmeliputi ldeposito, lgiro, ltabungan lserta ldana lpihak lketiga. l 

c. Pencapaian ltujuan ldan lsasaran lkegiatan loperasional lyang ltelah lditetapkan 

lAuditor lintern lharus lmenilai lsejauh lmana ltujuan ldan lsasaran lkegiatan 

loperasional ltertentu ltelah ldicapai lsecara lkonsisten lsesuai ldengan lyang 

ldiharapkan. lDalam lhubungan lini, lantara llain lauditor lintern lharus lmampu 

lmenilai lkewajaran lperkembangan lusaha lbank lbaik lpotensi lmaupun 

lkendala lyang lmempengaruhinya. l 

d. Pemanfaatan lsumber ldaya lsecara lekonomis ldan lefisien lAuditor lintern 

lharus lmenilai lsejauh lmana lsumber ldayatelah ldimanfaatkan lsecara 

lekonomis ldan lefisien. lUntuk litu ldiperlukan lpenilaian latas lefisiensi ldan 

lkeamanan lkegiatan loperasional. lDisamping litu lauitor lintern lharus lmenilai 

lpemanfaatan lsumber ldaya lserta lfasilitas lyang lkurang ldimanfaatkan latau 

lsuatu lpekerjaan lyang ldinilai lkurang lproduktif. l 

e. Kebenaran ldan lkeutuhan linformasi lAuditor lintern lharus lmenilai lkebenaran 

ldan lkeutuhan ldari linformasi lkeuangan ldan lkegiatan loperasional. lTujuan 

lpenilaian lterhadap linformasi ldimaksud ladalah lmemastikan lbahwa 

linformasi ltersebut lakurat, lhandal, ltepat lwaktu, llengkap ldan lberguna lbagi 

lkepentingan lbank lmaupun lstakeholder. l 
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f. Kepatuhan lterhadap lkebijakan, lrencana, lprosedur, lhukum ldan lperaturan 

lAuditor lintern lharus lmenilai lsystem lyang ltelah lditetapkan luntuk 

lmemastikan lkepatuhan lterhadap lkebijakan, lrencana, lprosedur lhukum ldan 

lperaturan lyang lmungkin lmemberikan ldampak lyang lsignifikan l lterhadap 

loperasi lbank, ltermasuk lpenilaian ltentang laspek-aspek lkegiatan lusaha lbank 

lyang ldapat lmempengaruhi ltingkat lkesehatan lbank latau ldapat 

lmenimbulkan lpermasalahan. l 

g. Pengamanan lharta lkekayaan lAuditor lintern lharus lmenilai lcara lyang 

ldigunakan luntuk lmengamankan lharta lkekayaan lbank ltermasuk lsumber 

ldaya ldan ldana lserta lmemeriksa leksistensi lharta lkekayaan ltersebut. l 

Hal ldiatas lmenunjukkan lbahwa lseorang lauditor linternal l lmemiliki lperanan 

lyang lsangat l lpenting. lSelain litu ldengan ladanya lpengawasan lyang ldilakukan 

lterhadap lseorang lauditor linternal ldapat lmemberikan ldampak lbaik lbagi lbank. 

lBerikut lpenjelasan ldari lbu layu laudit linternal lbank lNegara lIndonesia. 

“jadi lauditor litu lngga lgampang lloh ltugasnya lbanyak lngga lhanya lsatu. lIya lbenar 

laudit linternal lharus ldapat lmeningkatkan lpertumbuhan ldan lperkembangan lperusahaan 

lkalau lsaya lkan ldi lbni ljadi lya lharus lmembantu lbni lmeningkatkan lkualitasnya 

lsebagai lpelayanan lmasyarakat. lFungsi lutama lpengendalian linternal lyakni lmengawal 

lpertumbuhan ldan lperkembangan lperusahaan lyang lberkualitas lsesuai ldengan lvisi ldan 

lmisi lperusahaan.” l(manuskrip lwawancara lIK l7 ljuli l2019). 

 

Penjelasan ldiatas lmengatakan lbahwa lseorang lauditor linternal latau ljuga 

ldisebut ldengan lSatuan lPengendalian lInternal ljuga lmemiliki lperanan lyang lsangat 

lpenting ldalam lmeningkatkan lpertumbuhan ldan lperkembangan lbank ltersebut. 

lPeranan ltersebut ldapat ldilihat ldari lkualitas lpembiayaan lyang ldisalurkan, lyang lmana 

lpembiayaan lyang ldiberikan lselalu lmengalami lpeningkatan ldan lmenunjukkan 

lkualitas lberkurangnya lrisiko lkredit lmacet. 

 

5.3 Cara Audit Internal Mengatasi Kredit Macet  

Penanganan kredit macet atau kredit bermasalah diupayakan untuk 

dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu. Restrukturisasi kredit merupakan upaya 

perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau 

mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Cara mengatasi 

kredit macet akan dijelas oleh iBu Ayu sebagai berikut. 

“ kredit macet tentunya sangatlah riskan sering terjadi kepada pihak bank jika debitur kami 

tidak bisa melunasi kewajibannya kepada pihak bank kredit macet bisa membuat kinerja 
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bank menurun jika kredit macet nya melebihi batas yang telah ditentukan oleh BI, jadi 

Bank Negara Indonesia harus menjaga batas maksimal NPL nya supaya kinerja bni 

tidaknya menurun. Biasanya auditor melakukan review atas proses pemberian kredit 

tersebut dan memberikan rekomendasi atau masukan atas kelemahan pemberian kredit 

kepada unit business dan manajemen lininya.” (manuskrip wawancara IK 7 Juli 2019). 

 

Kemudian dijelaskan juga oleh mba mala sebagai analis kredit yang 

menangani langsung debiturnya. 

“BNI pernah mengalami kredit macet dan kemudian bni membuat surat peringatan yang 

ditanda tangani oleh pemimpin cabang yang akan diberikan kenasabahnya. Setiap cabang 

ada yang namanya pemutus kredit kalo untuk kur pemutus kreditnya ada di sentra. Surat 

peringatan 1 kemudian jika tidak ada jawaban dari nasabahnya akan diberikan surat 

peringatan 2 sampai 3 surat jika sampai surat ketiga nasabahnya tidak juga membayar 

kemudian si nasabahnya akan mendapatkan kolektibilitas 3 kemudian akan diserahkan 

kedivisi penagihan atau yang biasanya disebut debt collector, setelah diserah kan ke bagian 

wilayah makanya agunan yang dijamin kan oleh nasabahnya akan diperhitungkan nilainya 

untuk membayar sisa hutangnya dan dari sisa nilai yang dari agunan tersebut dianggap 

sebagai bunga berjalan yang diakui sebagai laba bank.” (manuskrip wawancara IP 6 juli 

2019). 

 

Menurut penjelasan diatas bahwa Bank Negara Indonesia pernah mengalami 

kredit macet. Kredit macet yang disebabkan oleh debitur yang belum memenuhi 

kewajibannya untuk melunasi pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. 

Mengatasi kredit macet tersebut Bank Negara Indonesia akan mengeluarkan surat 

peringatan 1 sampai 3 surat kemudian jika sudah tidak bisa lagi membayar akan 

diserahkan kebagian sentra kredit untuk dilakukan pelelangan agunan atau 

jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Jika  nilai agunan melebihi 

nilai tunggakan makanya sisa nilai dari agunan tersebut akan diakui sebagai laba 

bank. 

 

5.4 Dengan Adanya Sistem Pengendalian Internal Akan Mengurangi Resiko 

Kredit Macet  

Dalam perusahaan tentunya ada pengendalian intern ialah suatu 

perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait diterapkan oleh suatu 

entitas untuk menjaga aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan 

perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan keandalan pencatatan 

akuntansi. Sistem pengendalian internal ini sendiri dapat membantu auditor dalam 

melakukan tugasnya. Di Bank Negara Indonesia sistem pengendalian internalnya 

akan dijelaskan oleh Bu Ayu sebagai auditor. 

“iya salah satu tujuan sistem pengendalian internal yakni pertumbuhan kredit yang 

berkualitas baik yang tercermin dari minimnya non performing loans. Dan dengan adanya 
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pembagian tugas atau pemisahan tanggung jawab antar divisi membuat kemudahan untuk 

memantau penyaluran kredit kepada nasabah. Nah di Bank Negara Indonesia pun 

mempunyai sistem kerja audit internal sesuai dengan standar audit pada umumnya yang 

diatur dalam regulasi internal perusahaan dan sesuai dengan aturan audit dari OJK. Dan di 

Bank Negara Indonesia pun mempunyai apikasi khusus untuk melakukan audit yang 

dinamakan AUDIGI dan IAMS.” (internal audit management system). (manuskrip 

wawancara IK 7 Juli 2019). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

sistem terdiri atas beberapa prosedur yang saling terkait atau saling berhubungan 

menurut pola terpadu sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan 

kegiatan atau fungsi kegiatan pokok perusahaan. 

 

5.5 Analisis Perbandingan Penerapan Sistem Pengendalian Internal BNI 

Pada Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Pada Bank Umum 

Berdasarkan hasil informasi yang telah diperoleh dengan melakukan 

wawancara kepada bagian audit internal PT Bank Negara Indonesia pelaksanaan 

pengendalian internal dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Analisis Pelaksanaan Unsur SPI Pada Bank BNI 

No 

Unsur SPI didalam teori 

Mulyadi  (2017, 

hlm.130) 

Unsur SPI dalam lampiran surat 

edaran OJK nomor 

35/SEOJK03/2017 tentang 

pedoman sistem pengendalian 

intern bagi bank umum 

Praktik yang dilakukan oleh PT 

Bank Negara Indonesia Tbk 
Keterangan 

1 Struktur organisasi yang 

memisahkan tanggung 

jawab fungsional secara 

tegas 

Pengawasan oleh manajemen dan 

budaya pengendalian 

 

 

 BNI telah memiliki kebijakan 

dan strategi yang telah disetujui 

oleh pihak  berkepentingan 

 BNI memiliki struktur 

organisasi yang jelas dan selalu 

miliki laporan kepada pimpinan 

atas tanggung jawabnya  

 BNI melakukan prosedur 

prosedur yang telah ditetapkan 

dengan baik dan selalu 

terpantau 

 

Sesuai 
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No 

Unsur SPI didalam teori 

Mulyadi  (2017, 

hlm.130) 

Unsur SPI dalam lampiran surat 

edaran OJK nomor 

35/SEOJK03/2017 tentang 

pedoman sistem pengendalian 

intern bagi bank umum 

Praktik yang dilakukan oleh PT 

Bank Negara Indonesia Tbk 
Keterangan 

2 Sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan 

yang memberikan 

perlindungan yang 

cukup terhadap aset, 

hutang, pendapatan, dan 

beban 

Identifikasi dan penilaian resiko  BNI selalu memberikan 

persyaratan persyaratan tertentu 

atas pemberian kredit dan tidak 

mengizinkan melakukan 

pinjaman baru jika debitur 

tersebut tidak memiliki nilai 

harta yang besar ataupun masih 

memiliki hutang  

 BNI selalu melakukan audit 

internal disetiap bulannya dan 

selalu membuat laporan 

keuangan untuk 

mengidentifikasi adanya 

kecurangan kecurangan 

Sesuai 

3 Praktik yang sehat 

dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi 

Kegiatan pengendalian dan 

pemisahan fungsi 
 BNI telah memiliki target dan 

selalu mengendalikan atas dana 

yang mereka keluarkan agar 

tidak melebihi batas target 

mereka yang telah ditetapkan 

oleh pihak berkepentingan  

 Setiap bagian dari BNI selalu 

memberikan informasi 

informasi terbaru kepada para 

nasabahnya dengan cepat, 

tepat, akurat dan jelas  

 Setelah melakukan pencairan 

terhdap debitur BNI  akan 

selalu memantau 

perkembangan debitur tersebut 

dalam menjalankan usahanya 

 BNI selalu melakukan 

pengauditan secara menyeluruh 

Sesuai 

4 Karyawan yang mutunya 

sesuai dengan tanggung 

jawab 

Sistem akuntansi, informasi dan 

komunikasi 
 Sumber daya manusia (SDM) 

yang dimiliki oleh BNI telah 

teruji dan sangat professional, 

ditambah dengan bantuan dari 

aplikasi yang telah disediakan 

oleh BNI mereka dapat 

menciptakan kinerja yang 

sangat akurat dan cepat akan 

tetapi semua kegiatan tetap 

dapat diakses oleh pihak 

berkepentingan agara dapat 

terus dipantau sehingga tidak 

terjadi kelalaian ataupun 

kecurangan yang dapat 

merugikan perusahan baik dari 

segi bagian frontliner maupun 

bagian backoffice 

sesuai 
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No 

Unsur SPI didalam teori 

Mulyadi  (2017, 

hlm.130) 

Unsur SPI dalam lampiran surat 

edaran OJK nomor 

35/SEOJK03/2017 tentang 

pedoman sistem pengendalian 

intern bagi bank umum 

Praktik yang dilakukan oleh PT 

Bank Negara Indonesia Tbk 
Keterangan 

5 - Kegiatan pemantauan dan tindakan 

koreksi penyimpangan atau 

kelemahan 

 BNI akan melakukan 

pemantauan ke cabang cabang 

oleh audit internal cabang yang 

biasa disebut dengan auditor 

dedicated 

 Dan di BNI mempunyai 

aplikasi khusus untuk auditor 

yang memudahkan mereka 

memantau kegiatan dicabang 

yang diberi nama AUDIGI dan 

IAMS (Internal Audit 

Management System ) 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan  

Berdasarkan lhasil lpenelitian lpembahasan lterhadap lmasalah lanalisis 

lpengendalian linternal lterhadap lpemberian l lkredit lPT. lBank lNegara lIndonesia l 

lDengan lini lmenggunakan lmodel lanalisis ldata lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini, 

lmaka ldapat ldiambil lkesimpulan lsebagai lberikut l: l  

a. Penyaluran dan pemutusan sebuah kredit pada PT. Bank Negara 

Indoensia selalu menggunakan analisis seorang auditor internal, mulai 

dari kredit itu diajukan sampai kredit itu disalurkan kepada nasabah. 

Selanjutnya dapat dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

kredit nasabah sebagai berikut: Proses pemberian kredit (permohonan 

kredit, persetujuan permohonan kredit, penentuan plafon, analisa 

keuangan, analisa agunan, realisasi), selanjutnya dapat dilakukan 

pengikatan kredit.  

b. Peranan ldari lseorang lauditor linternal ldalam lmemberikan lkredit lpada lPT. 

lBank lNegara lIndonesia lmeliputi: l 

1) Pengamanan ldana lmasyarakat. 

2) Pencapaian ltujuan ldan lsasaran lkegiatan loperasional lyang ltelah 

lditetapkan. l 

3) Pemanfaatan lsumber ldaya lsecara lekonomis ldan lefisien. l 

4) Kebenaran ldan lkeutuhan linformasi. 

5) Kepatuhan lterhadap lkebijakan, lrencana, lprosedur, lhukum ldan 

lperaturan. 

6) Pengamanan lharta lkekayaan. 

c. Pemutusan sebuah pengajuan pembiayaan pada PT Bank Negara 

Indonesia dilakukan oleh satuan pengendalian internal yang mana 

mereka bekerja secara tim, dalam penyaluran pembiayaan proses yang 

dilalui nasabah yaitu: pengajuan surat permohonan, wawancara, 

penyidikan berkas-berkas, on the spot, Penyerahan dokumen kebagaian 
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legal dan adminstrasi pembiayaan dan realisasi. Peranan dari satuan 

pengendalian internal dalam memberikan pembiayaan  pada PT. Bank 

Negara Indonesia meliputi :  

1) Pengamanan ldana lmasyarakat. 

2) Pencapaian ltujuan ldan lsasaran lkegiatan loperasional lyang ltelah 

lditetapkan lsesuai ldengan lyang lditetapkan loleh lpimpinan. l 

3) Pemanfaatan lsumber ldaya lsehingga lmemberikan lpembiayaan lyang 

lberkualitas. l 

4)  lKebenaran ldan lkeutuhan linformasi lagar ldapat lterciptanya lkeadilan. 

5) Kepatuhan lterhadap lkebijakan, lrencana, lprosedur, lhukum ldan lperaturan 

l. 

6) Pengamanan lharta lkekayaan l 

7) Memberikan lrasa ladil lkepada lnasabah lyang lmengajukan lpembiayaan  

d. Untuk lpengendalian lkredit lpun ldengan lmenggunakan l lprinsip l5C l+ l3R 

lyang ldiuraikan lmenjadi lcharacter, lcapacity, lcapital ldan lcondition lof 

leconomi, lcollateral lserta lreturn, lrepaymen ldan lrisk lbearing lablity 

 

6.2  Saran 

Berdasarkan kepada kesimpulan-kesimpulan yang diambil diatas , mak 

penulis menyampaikan beberapa saran sekiranya dapat dilakukan dan 

memberikan manfaat bagi kemajuan PT. Bank Negara Indonesia. Adapun saran-

saran tersebut adalah :   

a. Pihak bank harus lebih selektif dan teliti lagi di dalam menentukan dan 

menganalisis pantas atau tidaknya sebuah permohonan kredit tersebut 

diabsahkan agar tidak terjadinya kredit bermasalah (macet). 

b. Sering melakukan berbagai pendekatan sosial kepada pengusaha 

pengusaha yang biasa menggunakan Kredit usaha rakyat (KUR) agar 

dapat terjalinnya komunikasi atau hubungan yang baik sehingga 

menciptaka kerjasama antara debitur dan BNI untuk mengetahui 

informasi-informasi tentang perkembangan usaha yang dijalankan 

debitur lebih mendalam sekaligus untuk menghindari risiko-risiko 
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lainnya yang mungkin bisa terjadi.Agar meningkatkan pengawasan 

terhadap pemberian kredit, dan mampu memperkecil  kredit macet.   

c. Ada baiknya satuan pengendalian internal cukup satu jabatan saja yaitu 

mengontrol seluruh aktivitas perusahaan sehingga dapat menjaga 

independensi dan efektifitas dan efisiensi kerja. 
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