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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Perkembangan yang terjadi di dunia perbankan saat ini telah berjalan dengan 

sangat pesat. Hal ini dapat terlihat dengan semakin banyak bennunculnya bank-bank 

umum yang mendirikan usahanya di wilayah Palembang pada khususnya. Persaingan 

yang kian ketat membuat setiap bank hams mempunyai manajemen clan strategi yang 

kuat untuk bisa eksis di dunia perbankan. Ini tentu saja tidak menutup kemungkinan 

bagi Bank Sumsel yang berstatus Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk ikut 

berkompetisi dalam dunia perbankan tanah air. 

Perkembangan basil usaha yang d.icapai oleh Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Selatan atau yang lebih umum dikenal sebagai Bank Sumsel, sampai tahun 

terakhir ini terns menunjukk:an peningkatan yang positif. Indikator tersebut antara Iain 

dapat dilihat dari peningkatan jumlah nasabah yang hingga saat ini lebih dari 

300.000 nasabah yang tersebar d.iseluruh wilayah. Begitu juga dengan pendapatan 

saham dan laba bersih yang diperoleh dari tahun ketahun., selalu mengalami 

overtarget. Tentu saja untuk mencapai hal tersebut tidak lepas dari kerja keras Bank 

Sumsel dalam mempromosikan produk-produk unggulannya. Dan juga ikut 
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meningkatkan perekonomian daerah melalui program-program yang mendukung 

kemaj uan daerah. 

Disini nampak terlihat bahwa kepercayaan masyarakat atas kinerja dan produk 

atau layanan yang cliberikan semakin meningkat. Walaupun aktivitas Bank Sumsel 

semakin meningkat, pelayanan kepada masyarakat tetap terpelihara clan terus 

meningkatkan produk-produk layanan baru. 

Namun demikian kemudahan ini bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang 

tidak bertanggungjawab dan merugikan perusahaan. Kerugian dapat dihindari apabila 

ada pengawasan terhadap setiap aktivitas perusahaan diantaranya pelaksanaan 

anggaran. Tercapai atau tidaknya rencana anggaran yang dituangkan da1am anggaran 

sangat ditentukan oleh pelaksana anggaran. Pelaksana anggaran bertanggungjawab 

atas pelaksanaan rencana anggaran yang menjadi tugasnya. Oleh karena itulah 

diperlukan pengawasan melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran. 

Pemeriksaaan intern pada Bank Sumsel dilakukan oleh Satuan Pengawasan lntem 

(SPl) guna membantu organisasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern. 

Pengawasan melalui pemeriksaan akan berhasil apabila staf yang melakukan 

pemeriksaan memilik.i sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan ataupun staf organisasi profesi. 

Profesionalisme sebagai sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan 

profesi tertentu. Secara umum kemampuan atau profesionalisme dapat didefenisikan 

sebagai keahlian yang dimiliki pada kapasitas seorang individu untuk mengerjakan 

tugas dalam suatu pekerjaan. Dengan demikian profesionalisme merupakan keahlian 
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yang dimiliki pada kapasit.as seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas 

dalam suatu pekerjaan sesuai sikap dan perilaku yang sesuai dengan profesinya. 

Menurut Ratlif didalam bukunya "Internal Auditing, Principles And 

Techniques",2000 terdapat enam persyaratan atau kriteria pembentuk profesionalisme 

yang hams dipenuhi oleh auditor internal atau SPI yaitu : ( 1) kesesuaian sikap dengan 

kode etik. (2) pengetahuan serta kecakapan dan disiplin ilmu yang dimi)iki, (3) 

hubungan antar pribadi dan keahlian berkomunikasi, (4) pendidikan berkelanjutan, 

(5) ketelitian melaksanakan tugas secara profesional, (6) memiliki semlcat QIA 

(Qualified Internal Auditor). Persyaratan tersebut merupakan kriteria pembentuk 

profesionalisme auditor internal intemasional. Akan tetapi untuk di Indonesia kriteria 

terakhir dari pembentuk profesionalisme diatas masih sangat jarang dimiliki oleh 

auditor-auditor internal di kebanyakan perusahaan. Oleh karena masih minimnya 

auditor internal di perusahaan yang memiliki sertifikat QIA, ma.ka kriteria terakhir 

tersebut tidak dimasukkan dalam faktor pembentuk profesionalisme satuan 

pengawasan intem 

Kode etik merupakan standar profesi dan menetapkan dasar bagi SPI untuk 

melaksanakan pemeriksaan pada suatu organisasi. Kode etik menghendaki standar 

yang tinggi bagi loyalitas, sikap yang objektif, kejujuaran, kesesuaian dengan 

peraturan ketekunan SPI. 

Pengetahuan kecakapan dan disiplin ilmu yang sesuai dengan tugas 

pemeriksa intern merupakan dasar yang harus dimiliki SPl dalam pelaksanaan 

perneriksaan. 
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Kemampuan untuk menghadapi orang Jain dan keahlian berkomunikasi. 

Pelaporan hasil pemeriksaan SPI, dengan temuan-temuanny~ harus disampaikan 

kepada atasan mereka beserta rekomendasi untuk perbaikan. Dalam Japoran mwigkin 

terdapat banyak objek tidak efektif, tidak efisien, dan hal ini tidaklah mudah untuk 

dimengerti dan bahkan mungkin sebagai suatu yang potensial akan terjadinya konflik 

antar pribadi. 

Para SPI berkewajiban untuk meneruskan pendidikannya dengan tujuan wituk 

meningkatkan keahlian dalam riwayat kerja. Mereka harus berusaha memperoleh 

informasi tentang kemajuan dan perkembangan barn dalam standar, prosedur, dan 

tehnik-tehnik audit, sehingga dapat meningkatkan keahlian dalam pekerjaannya 

sekaligus dapat meningkatkan karir, dan mempersiapkan tugas-tugas baru atau 

jabatan yang lebih tinggi. 

Bilamana faktor pembentuk profesionalisme SPI tersebut dipenuhi, maka 

seorang SPI akan memiliki perilaku dan pandangan profesionalisme sehingga dalam 

melaksanakan fungsi pemeriksaan dilakukan secara profesional, yang pada akhimya 

akan menghasilkan hasil pemeriksaan yang baik. Semakin baik laporan basil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI, maka akan membantu organisasi untuk 

rnengambil langkah-Iangkah perbaikan maupun koreksi apabila ada indikasi 

penyimpangan pelaksanaan anggaran operasi. Hal ini akan memberikan keefektifan 

terhadap pengendalian pelaksanaan anggaran. 

Dengan demikian profesionalisme tidak hanya ditentukan atas pengetahuan 

yang cukup, tetapi harus didukung dengan kesesuaian sikap yang positif dengan 
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standar atau kode etik organisasi profesi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. 

Semakin tinggi pembentuk profesionalisme SPI, maka akan semakin baik hasil 

pemeriksaan. Semakin baik hasil pemeriksaan, diharapkan akan semakin baik 

keefektifan pengendalian pelaksanaan anggaran. 

Secara sistematis hubungan yang telah dijelaskan tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

PROFESIONALISME SPI 
(Faktor pembentuk Profesionalisme) 

• Kesesuaian sikap dengan kode etik 
• Pengetahuan serta kecakapan dan 

disiplin ilmu yang dimiliki 
• Hubungan antar pribadi dan 

keahlian berkomunikasi 
• Pendidikan Berkelanjutan 
• Ketelitian me)aksanakan tugas 

secara profesional 

KEEFEKT[F AN 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
ANGGARAN 
OPERAS! 

Gambar l. Konsep Pemikiran Hubungan Profesionalisme Dengan Keefektifan 
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 

Untuk mendapatkan kepercayaan manajemen terhadap SPI tergantung dari 

apakah SPI mematuhi standar profesi berupa kode etik yang ditetapkan dalam prak'1ek 

pemeriksaan. Kode etik merupakan standar profesi yang disepakati bersama oleh para 

anggota Perhimpunan Auditor fntemal Indonesia {PAII) dalam melaksanakan tU:,oas 

pemeriksaan pada suatu perusahaan. 

Penelitian awal pemah dilakukan oleh Hiras P dan Nadirsyah pada tahun 2003 

dengan melakukan analisis terhadap satuan pengawasan intern dalam hubungannya 
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dengan keefektifan pengendaJian pelaksanaan anggaran pada Perum Pegadaian DKI 

Jakarta sebagai objek penelitian. Basil dari penelitian tersebut menunjukkan terdapat 

hubungan yang positif antara pernbentukan profesionalisme satuan pengawasan intern 

(terdiri dari kesesuaian sikap dengan kode etik., pengetahuan serta kecakapan dan 

disiplin ilmu yang dirniliki, hubungan antar pribadi dan keahJian berkornunikasi, 

pendidikan berkelanjutan, dan ketelitian dalam melaksanakan tugas secara 

profesional) dengan keefektifan pengendalian pelaksanaan anggaran. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang sama dengan mengambil objek yang berbeda yaitu pada perusahaan 

perbankan. Pene]itian ini dilakukan untuk melihat apakah juga terdapat hubungan 

yang positif antara pembentukan profesionalisme satuan pengawasan intern dengan 

keefekt:ifan pengendalian pelaksanaan anggaran pada perusahaan perbankan. Bank 

Sumsel yang diambil penulis sebagai objek penelitian dianggap tepat untuk dilakukan 

penelitian karena memiliki peningkatan usaha, laba dan kinerja yang semakin baik 

dari tahun ketahun. Hal ini tentu tidak lepas dari kinerja pengendalian intern didalam 

perusahaan. Untuk dapat melihat bagaimana implementasi dari kinerja pengendalian 

intern tersebut dapat diambil salah satu indikator penilaian yaitu bagaimana 

pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan (terdiri dari pendapatan operasi dan 

biaya operasi perusahaan berikut rasionya selama satu tahun). Dari uraian yang telah 

dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "AnaJisis Terbadap 

Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Dalam Rubungannya Dengan 

Efek"1ifitas Pelaksanaan Anggaran Perusahaan Pada Bank Sumsel" 
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1.2 Perumusao masalah 

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka yang menjadi perumusan 

masaJah adalah : 

1. Apakah Satuan Pengawasan Intern sudah melakukan tugas dan 

tanggungjawab sesuai dengan kode etik auditor internal ? 

2. Sejauh mana pengaruh peranan pembentuk profesionalisme SPI terhadap 

keefektifan pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini akan dikaitkan dengan perumusan yang 

telah dikemukakan, yaitu : 

a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan peranan dan fungsi SPI telah sesuai dengan 

kode etik auditor internal 

b. Untuk melihat pengaruh peranan pembentuk profesionalisme SPI dalam 

hubun!,>annya dengan pelaksanaan anggaran perusahaan 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam melakuk.an penelitian ini adalah : 

a. Bagi pene]iti dapat membuka pola pik;r dalam menambah wawasan ak-an iJmu 

akuntansi khususnya audit internal dan anggaran perusahaan melalui 

pene]itian tentang pentingnya profesionalisme auditor internal (SP]) 
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melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan anggaran, sehingga 

tercipta pelaksanaan anggaran yang lebih efektif 

b. Dengan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk 

meningkatkan profesionalisme auditor internal, sehingga kualitas SPI semakin 

baik terutama untuk rnengendalikan pelaksanaan anggaran. Apabila 

pelaksanaan anggaran semakin efektif, maka akan mendorong kinerja 

perusahaan yang baik pula 

c. Bagi pembaca dapat menjadi bahan studi untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dan menambah pengetahuan akan pemeriksaan intern atau audit internal 

1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Ruang lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan serta sesuai dengan judul 

skripsi maka dalam pembahasan ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan 

hanya pacla peranan clan pelaksanaan satuan pengawasan intern clan pelaksanaan 

anggaran perusahaan yang terdiri dari pendapatan operasi dan biaya operasi beserta 

rasionya dalam satu tahun. Sehingga diharapkan nantinya pembahasan yang 

dilakukan t:idak menyimpang dari ruang lingkup penelitian yang dibahas. Dalam 

penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada Bank Sumsel yang beralamat 

di Jin. Kapten A Rivai No 21 Palembang. 
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1.4.2 Jenis penelitian 

Penelitian ini dibuat dalam bentuk studi kasus yaitu tentang evaluasi 

pengendalian intern atas peranan dan pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern. dalam 

hubungannya dengan pelaksanaan anggaran perusahaan yang terdiri dari pendapatan 

operasi dan biaya operasi perusahaan. 

1.4.3 Subjek dan Objek penelitian 

Subjek penelitian adalah Bank Sumsel. Objek penelitian adalah Satuan 

Pengawasan Intern di Bank Sumsel. 

1.4.4 Jenis data 

Adapunjenis data yang digunakan penulis adalah: 

❖ Data Subyek, adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang 

menjadi subyek penelitian (responden). 

❖ Data fisik, adalah jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda 

fisik, antara lain dalam bentuk berwujud yang menjadi bukti keberadaan atau 

kejadian. 



1.4.5 Metode pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

rnetode tertentu. Ada dua rnetode pengurnpulan data yang digunakan penuJis adaJah 

metode pengurnpulan data primer dan rnetode pengumpulan data sekunder. 

A. Metode pengumpulan data primer melalui : 

❖ Daftar Pertaeyaan 

Merupakan tehnik pengurnpulan data yang yang dilakukan dengan 

rnengajukan daftar pertanyaan kepada responden yang berkompeten untuk 

rnengisi atau menjawab daftar pertanyaan yang telah disiapkan guna 

mendapatkan inforrnasi yang relevan dengan penelitian. 

❖ Teknik wawancara 

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan bila peneliti melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta 

untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden yang 

jurnlahnya relatif sedikit. Wawancara yang dilakukan penulis adalah 

wawancara terstruktur. 

❖ Observari 

Merupakan tehnik pengurnpulan data yang dilakukan melalui pengamatan 

langsung dan mencatat serta rnemperhatikan gejala-gejala yang ada kaitannya 

dengan objek penelitian secara sisternatis. 
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B. Metode pengumpulan data sekunder melalui : 

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber baik berupa buku-buku 

teks, artikel, juma1, internet maupun sumber-sumber lain yang dapat rnendukung 

penelitian ini. 

1.4.6 Tehnik AnaJisis Data 

Dalam proses penganalisan terdapat beberapa cara menganalisis data, yaitu : 

a. Cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan yang 

bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan khusus atau umum untuk 

mengetahui suatu kejadian khusus 

b. Cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang dimuJai dari fakta-fakta yang 

khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit dan kemudian digeneralisasikan 

menjadi suatu yang bersifat umum 

c. Cara berfikir mode~ yaitu cara berfikir yang mengkombinasikan kedua cara 

tersebut diatas. Cara ini disebut dengan "Reflective Tlzinking" 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan pemikiran deduk--tif 

yaitu dengan cara memaparkan berdasarkan teori yang tepat atas data-data yang 

diperoleh dalam rangka mendapatkan pengetahuan · mengenai pelaksanaan 

profesionalisme Satuan Pengawasan Intern dalam hubungannya dengan pelaksanaan 

anggaran perusahaan Hasil pengujian dari data yang diperoleh akan dijabarkan 

secara deskriptif ( dalarn bentuk kalimat ). 

/ 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah memberikan gambaran secara 

garis besar dan menjeJaskan isi skripsi sehingga dapat menggambarkan hubungan 

antara bah yang satu dengan yang lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan 

sistematika pembahasan yang terdiri dari Jima (]ima) bab, yaitu : 

BABI :PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

penulisan skripsi, merumusan masalah yang diambil, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup pembahasan, metodologi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab. ini berisi menguraikan teori-teori yang diperoleh dari literatur

literatur yang telah disiapkan dan menyangkut permasalahan yang diambil 

dalam penulisan sk.Tipsi mt, seperti defenisi bank, defenisi 

profesionalisme, defenisi anggaran, defenisi struktur pengendalian intern, 

defenisi auditing, jenis-jenis pemeriksaan, defenisi audit intern, standard 

profesi dan kode etik auditor internal, 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan secara singkat tentang keadaan penL<.ahaan yang 

meliputi sejarah singkat perusahaan, visi, misi, tujuan perusahaan, struktur 
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organisasi perusahaan dan pembagian tugasnya, struJctur organisasi satuan 

pengawasan intern dan pembagian tugas, produk pelayanan Bank Sumsel 

dan pelaksanaan atau peranan satuan pengawasan intern 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh penulis pada Bank Sumsel Palembang atas pelaksanaan fungsi clan 

peranan satuan pengawasan intern dalam hubungannya dengan 

pelaksanaan anggaran perusahaan 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan 

berguna bagi perusahaan. 
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