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1. Latar Belakang  

 Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 

perekonomian demi menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi 

nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan 

salah satu kunci memelihara stabilitas industri perbankan, kepercayaan ini dapat 

diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank. 

Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para 

nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai lembaga intermediasi dan 

penyediaan jasa-jasa bank. Disamping itu, peranan dalam Internal Control bank 

adalah untuk mengawasi jalannya disetiap transaksi yang masuk pada bank, dengan 

tujuan untuk pencegahan kesalahan dan kecurangan dalam transaksi 

2. Tujuan  

1. Untuk mengetahui Langkah-langkah apa saja yang dilakukan internal control 

untuk mencegah terjadinya fraud pada transaksi yang dilakukan oleh teller. 

2. Untuk mengetahui tugas wewenang dan tanggung jawab internal control 

terhadap teller pada bank BTN cabang Surabaya Bukit Darmo 

3. Untuk mengetahui kinerja teller sesuai atau tidak dengan SOP yang ada di 

Bank BTN cabang Surabaya Bukit Darmo 

4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam terjadinya pemeriksaan yang 

dilakukan internal control pada transaksi teller bank BTN cabang Surabaya 

Bukit Darmo sebagai pencegahan terjadinya fraud? 
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5. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan 

yang dilakukan internal control pada transaksi teller bank BTN cabang 

Surabaya Bukit Darmo sebagai pencegahan terjadinya fraud 

6. Manfaat Penelitian  

 

a. Bagi Pembaca 

Memberikan tambahan pengetahuan dan informasi tentang  

pemeriksaan yang dilakukan internal control pada transaksi teller bank 

BTN cabang Surabaya Bukit Darmo sebagai pencegahan terjadinya 

fraud 

b. Bagi Bank 

Sebagai sarana untuk memperkenalkan peran internal control untuk 

mengawasi transaksi yang masuk pada bank dan kinerja teller 

c. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan 

khusunya mengenai pemeriksaan yang dilakukan internal control pada 

transaksi teller bank BTN cabang Surabaya Bukit Darmo sebagai 

pencegahan terjadinya fraud. Selain itu juga sebagai bekal untuk 

memasuki dunia kerja. 
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d. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Sebagai referensi dan sarana untuk menambah pengetahuan dan 

informasi tentang pemeriksaan yang dilakukan internal control pada 

transaksi teller bank BTN cabang Surabaya Bukit Darmo  

 

1. Metode pengamatan  

Metode pengamatan dalam tugas akhir ini menggunakan metode wawancara, 

data sekunder dan studi pustaka.  

2. Ringkasan Pembahasan 

Langkah-langkah yang dilakukan internal control untuk mencegah 

       terjadinya fraud pada transaksi yang dilakukan teller: 

1. Setiap awal atau akhir hari memeriksa kebenaran kas fisik dengan uang yang 

ada disistem guna mencegah terjadinya fraud 

2. Setiap harinya memeriksa slip teller meyakinkan tulisan yang ada di slip 

dengan cetakan yang ada di sistem 

3. Melakukan cross checking, pada cross checking atau pengecekan ulang disini 

internal controlmengecek kembali slip yang telah diploeg secara berurutan 

oleh teller, baik slip setoran maupun slip tarikan. 

4. Memberikan cash box secara  ulang, tugas pihak internal control setiap 

harinya sebelum transaksi di mulai memberikan cash box pada teller, dalam 

pemberian setiap teller berbeda-beda.  
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Adapun pemeriksaan slip yang dilakukan internal control, 

           bagian-bagian yang harus diperiksa oleh internal control : 

a. Slip Setor Tunai 

b. Slip Tarikan Tunai 

c. Pemeriksaan pada slip deposito 

Hambatan yang ada pada Internal Control 

   Pada kinerja internal control juga memiliki hambatan yang dialami, yaitu: 

a. Kegagalan system, apabila terjadi pemadaman listrik, maka system yang 

dibutuhkan untuk operasional terhambat. 

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dikarenakan tugas dari internal 

control tidak hanya mengawasi transkasi yang dilakukan teller, maka perlu 

adanya staff untuk menghandle tugas-tugas yang lain. 

c. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan sumber daya yang ada 

d. Kurangnya sarana dan prasarana, misalnya pada saat internal control 

melakukan pengawasan atas pengisian ATM , tidak adanya transportasi. 

e. Meminimalisir terjadinya audit intern maupun audit ekstern, misalnya 

adanya audit mendadak dari kantor pusat untuk melihat kinerja para 

staffnya atau adanya audit dari Bank Indonesia. 
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3. Kesimpulan 

1. Setiap bank memiliki internal control, dimana internal control tersebut 

berperan penting bagi bank. Karena tugas dari internal control tersebut adalah 

untuk meminimalisir terjadinya fraud, khususnya bagian teller 

2. Internal control setiap akhir atau awal hari memeriksa kebenaran kas fisik 

dengan uang yang ada di sestem guna mencegah terjadinya fraud 

3. Tugas Internal control tidak hanya memeriksa slip-slip yang ada, tugas dari 

internal control yaitu : 

a. Melakukan pengawasan cash opname 

b. Melakukan stock opname 

4. Apabila internal control mendapatkan audit mendadak, yang dilakukan 

internal control adalah koordinasi dengan unit-unit terkait 

5. Terdapat Mekanisme transaksi yang dilakukan teller hingga pemeriksaan yang 

dilakukan internal control. Agar tidak terjadi keteledoran pada teller. 

4. Saran  

Suatu bank dapat berkembang dan berhasil dengan sangat pesat, apabila telah 

berhasil mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk menanamkan 

dana yang dimiliki kepada bank tersebut. Pilihan produk dan jasa yang dimiliki 

berperan penting dalam menarik kepercayaan dari masyarakat ini. Penyajian produk-

produk yang bermanfaat bagi masyarakat, serta pelayanan jasa yang lengkap dan 

sarana fasilitas yang memadai akan menjadi modal utama bagi bank untuk menarik 

para nasabahnya 
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