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Lampiran 9  

Reduksi Hasil Wawancara 

HASIL REDUKSI CATATAN LAPANGAN 

“PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL” 

No. Indikator Persepsi Subjek Penelitian Teori Kesimpulan 

1. Tujuan Audit 

Operasional 

Menurut Inspektur Wilayah: 

Untuk memastikan bahwa penyaluran pinjaman yang 

ada itu sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan 

peruntukkannya, tidak terjadi permasalahan, tidak 

terjadi kredit macet di kemudian hari 

Tujuan audit operasional:  

1. Mengevaluasi kinerja 

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk 

peningkatan 

3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan 

atau tindakan lebih lanjut. 

(Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998)  

Tujuan audit operasional atas 

pemberian ARRUM 

berdasarkan Persepsi Subjek 

Penelitian dan Teori sudah 

sejalan.  

2. Prosedur Audit 

Operasional 

Menurut Inspektur Wilayah: 

Pemeriksaan yang dilakukan bersifat rutin oleh tim 

pemeriksa internal dengan tahapan pelaksanaan 

pemeriksaan operasional yang umum seperti tahapan 

perencanaan (membuat PKPT dan PKPB), 

mengumpulkan bukti langsung ke cabang-cabang 

kemudian mengevaluasinya dan membuat Laporan 

Hasil Pemeriksaan yang berisikan rekomedasi dan 

saran untuk kemudian ditindak lanjuti. 

Tahapan Pelaksanaan Audit Operasional: 

1. Perencanaan,  

2. Akumulasi bukti  

3. Evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut” 

(Amin Widjaja Tunggal, 2012) 

Prosedur audit operasional yang 

dijalankan oleh pemeriksa sudah 

sesuai dengan teori yang ada.  

3. Pelaksana Audit 

Operasional 

Menurut Inspektur Wilayah: 

Pemeriksaan operasional dilakukan oleh tim 

pemeriksa internal yang terdiri atas pemeriksa senior 

dan junior dibawah koordinasi Inspektur Wilayah 

yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala 

Satuan Pemeriksa Internal PT Pegadaian (Persero). 

Pelaksana audit operasional terbagi dalam tiga 

kelompok yaitu, auditor internal, auditor 

pemerintah atau  kantor akuntan publik. 

(Arens, et. al., 2008) 

Pelaksana audit operasional 

dilakukan oleh auditor internal 

dan juga auditor ekternal sesuai 

dengan teori yang ada. 
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Selain itu juga dilakukan oleh auditor eksternal yaitu 

Kantor Akuntan Publik dan auditor pemerintah 

(BPK-Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP-Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). 

4. Independensi 

dan Kompetensi 

Auditor Internal 

Menurut Inspektur Wilayah: 

Satuan Pengendali Internal tidak berpihak walaupun 

masih termasuk dalam bagian organisasi. Seorang 

internal auditor tetap harus memiliki independensi. 

Secara struktur organisasi, Internal Auditor untuk 

KANWIL dikoordinir oleh IRWIL yang berada 

dibawah KA SPI langsung, bukan dibawah PINWIL. 

Berdasarkan posisinya, IRWIL dengan PINWIL 

terjalin hubungan kemitraan bukan hubungan 

komando. 

Hal tersebut mencerminkan bahwa dari segi struktur 

pun SPI sudah independen.  

 

Menurut Inspektur Wilayah: 

Latar belakang pendidikan pemeriksa beragam, 

mengingat pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh 

tidak sebatas pada area keuangan semata. Sehingga 

untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan 

dibutuhkan pemeriksa dari berbagai latar keilmuan. 

Dimana nantinya akan dibekali dengan dasar-dasar 

ilmu pemeriksaan (auditing).  

Terdapat pelatihan khusus selama 3 dan 6 bulan bagi 

calon pemeriksa. Kemudian akan dilakukan tes, 

tertulis dan praktek. Kemudian akan diikutsertakan 

dalam pemeriksaan langsung bersama pemeriksa 

senior.  

Pelaksana audit operasional harus memenuhi 

kriteria yaitu independensi dan kompetensi, 

“the two most important qualities for an 

operational auditor are independence and 

competence”. 

(Arens, et. al., 2012) 

 

Salah satu variasi penyusunan struktur 

organisasi departemen management-oriented 

auditing yaitu merupakan staf direksi 

perusahaan. Kedudukan seperti ini, menjadikan 

departemen tersebut menjadi alat pengendalian 

terhadap performa manajemen yang dimonitor 

oleh komisaris perusahaan. Selain itu 

departemen tersebut akan bersikap independen 

dan objektif. 

(Amin Widjaja Tunggal, 2011) 

 

 

Auditor internal PT Pegadaian 

(Persero) memiliki independensi 

dan kompetensi yang mumpuni 

karena dilihat dari struktur 

organisasinya telah sesuai 

dengan teori. 
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HASIL REDUKSI CATATAN LAPANGAN 

“EFEKTIVITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN ARRUM” 
No. Indikator Persepsi Subjek Penelitian Teori Kesimpulan 

1. Efektivitas 

Pemberian 

Pembiayaan 

ARRUM 

Menurut Pimpinan CPS: 

Target penyaluran ARRUM sebesar 500 juta yang 

diberikan oleh Kantor Pusat belum pernah tercapai 

sejak tahun 2009.  

Walaupun target belum tercapai, CPS berupaya 

untuk melaksanakannya secara benar sesuai SOP, 

mengikuti tahapan pemberian pembiayaan 

sebagaimana mestinya dan juga menerapkan 

prinsip analisis kredit yang terdari 5C+2C. Selain 

itu juga CPS Situsaeur berhasil menjaga rendahnya 

pembiayaan bermasalah agar tidak melebihi 

batasan 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Pimpinan CPS dan Analis ARRUM: 

Besaran NPF di CPS Situsaeur berhasil ditekan 

hingga 0%. 

 

Efektivitas merupakan tingkatan dimana 

tujuan organisasi dicapai. 

(Alvin A. Arens et., al., 2008) 

 

Effectiveness is determined by the 

relationship between a responsibility 

center’s output and it’s objectives. 

(Robert N. Anthony dan Vijay 

Govindarajan, 2007) 

 

‘Effectiveness means “doing the right 

things”’.  

(Andrew Chambers dan Graham Rand, 

2000 dalam Tunggal, 2012) 

 

Efektivitas pemberian kredit merupakan 

kondisi dimana ditaatinya prinsip 

perkreditan (5C) dan dilaksanakannya 

proses pemberian kredit.  

(Arie Apriadi Nugraha, 2009). 

 

 

Efektivitas kegiatan perkreditan dapat 

tercapai apabila besaran NPL atau 

pembiayaan bermasalah berada dibawah 

standar maksimal 5%.  

Pemberian pembiayaan 

ARRUM sudah berada 

dalam kondisi yang efektif 

karena telah ditaatinya 

proses pemberian sesuai 

SOP dan  dipenuhinya 

prinsip-prinsip analisis 

pembiayaan, walaupun 

dalam prakteknya di CPS 

menggunakan prinsip 5+2C 

yaitu menambahkan 

comission dan connection, 

sementara teori yag ada 

hanya 5-6C. 

 

Efektivitas pemberian 

ARRUM dapat 

dimaksimalkan dengan 

meraih target penyaluran 

yang telah ditetapkan. 

 

 

Pemberian pembiayaan 

ARRUM di CPS Situsaeur 

sudah efektif karena 

pembiayaan bermasalah 
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Menurut Analis ARRUM: 

Pembiayaan ARRUM adalah akad pembiayaan 

antara nasabah dan Pegadaian dengan jaminan 

fidusia. Fidusia itu adalah pengalihan hak 

kepemilikan tapi barangnya tetap di nasabah 

jadi hak kepemilikannya saja. 

(Voni Astasari, 2011)  

 

 

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  

(Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 

1998 Pasal 1 ayat 12 dalam Muhammad, 

2005). 

 

(NPF) berada dibawah 

standar bahkan sampai 0%. 

 

Sebagai lembaga keuangan 

berprinsip syariah, Cabang 

Pegadaian Syariah belum 

sepenuhnya menggunakan 

istilah pembiayaan dalam 

praktek yang ada. Masih 

menggunakan istilah kredit. 

2. Tahapan/Prosedur 

Pembiayaan 

Menurut Analis ARRUM: 

Tahapan pemberian ARRUM disesuaikan dengan 

SOP yang berlaku, sebagai berikut: 

1. Pengajuan Pembiayaan 

2. Survei Kelayakan Usaha, Identitas dan Marhun) 

3. Dilakukan Akad 

4. Penyerahan Marhun (Barang Jaminan) 

5. Pemberian Pembiayaan 

6. Pembayaran Ujroh 

 

Prosedur pemberian pembiayaan:: 

1. Pengajuan berkas-berkas  

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

3. Wawancara I 

4. On The Spot 

5. Wawancara II 

6. Keputusan Pembiayaan 

7. Penandatanganan akad pembiayaan 

8. Realisasi Pembiayaan 

9. Penyaluran/Penarikan dana 

(Kasmir, 2008) 

Tahapan/prosedur 

pembiayaan secara garis 

besar telah sejalan dengan 

teori yang ada walaupun 

dalam prakteknya tahapan 

yang ada dipersingkat 

disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan.  

3. Prinsip Analisis 

Pembiayaan 

Menurut Analis ARRUM: 

Prinsip analisis pemberian ARRUM berupa 

5C+2C meliputi: character, capacity, capital, 

condition of economy, collateral, commision, 

Prinsip analisis pembiayaan 6C:  

1. Character 

2. Capacity 

3. Capital 

Prinsip analisis pembiayaan 

yang digunakan lebih 

beragam dibandingkan 

dengan teori yang ada 
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connection. 

 

4. Colateral 

5. Condition 

6. Constraint 

 (Muhammad, 2005) 

karena CPS menggunakan 

prinsip 7C. 
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HASIL REDUKSI CATATAN LAPANGAN 

“EFISIENSI PEMBERIAN PEMBIAYAAN ARRUM” 
No. Indikator Persepsi Subjek Penelitian Teori Kesimpulan 

1. Efisiensi Menurut Pimpinan CPS dan Analis Pembiayaan: 

Dari segi sumber daya manusia masih terbatas, dari 

kuantitasnya yang kurang karena idealnya 

dibutuhkan dua tenaga fungsional ARRUM yaitu 

Analis ARRUM dan Penagih. Sekarang di CPS 

hanya terdapat seorang Analis  ARRUM yang 

sekaligus merangkap sebagai Penagih. Selain itu 

dari kualitasnya yang masih belum sepenuhnya 

memahami ARRUM dan kurangnya jam terbang. 

Tapi mulai tahun 2013 sudah dilakukan pendidikan 

dan pelatihan khusus bagi tenaga fungsional 

ARRUM. 

 

Menurut Pimpinan Cabang: 

Selain SDM, pemasaran yang dilakukan juga 

belum efisien menangkap besarnya peluang bagi 

produk ARRUM.  

Namun dari segi waktu, CPS melakukan efisiensi 

dalam lamanya waktu survei kelayakan. Selain itu 

juga berusaha mengefisienkan waktu pencairan 

yaitu tiga hari.   

Efisiensi tercapai jika dengan biaya (input) 

yang sama bisa dicapai hasil (output) yang 

lebih besar. 

( Sukrisno Agoes, 2009)  

 

Efisiensi merujuk pada penentuan 

sumberdaya yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

(Alvin A. Arens et., al., 2008)  

Sumber daya yang 

digunakan dalam pemberian 

pembiayaan ARRUM 

meliputi sumber daya 

manusia (SDM), waktu dan 

kegiatan pemasaran.  

Walaupun jumlah SDM 

(tenaga fungsional ARRUM) 

hanya seorang tetapi mampu 

melaksanakan tugasnya. 

Efisiensi waktu (survei dan 

pencairan) pun berhasil 

dilaksanakan. Kegiatan 

pemasaran juga telah 

dilakukan dengan baik 

walaupun belum masif. 

Efisiensi pemberian 

pembiayaan ARRUM telah 

tercapai. 

 


