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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil perusahaan 

Dalam penelitian ini yang merupakan subjek penelitian ialah PT. Bank Jabar dan 

Banten. Objek penelitian dalam tesis ini adalah Pengaruh Audit Internal dan 

Efektivitas Manajemen Risiko. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Jabar dan 

Banten yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 12-14 Bandung 40111 Jawa Barat. 

Alasan dipilihnya PT. Bank Jabar dan Banten sebagai tempat penelitian karena 

telah menerapkan Manajemen Risiko dalam melakukan operasinya dan 

ketersediaan data untuk diteliti. 

 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Jabar dan Banten 

 Sejarah Pendirian - 1961 

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang 

penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah 

satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang 

dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) 

yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai 

tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah 

Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 

1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat 

Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 

Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk 

pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.  

 Perubahan Badan usaha – 1978 

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah 

Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-

DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya 

Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di 

bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 

nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya 
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Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat. 

 Peningkatan Aktivitas – 1992 

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan 

menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan 

Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan "Bank Jabar" dengan logo 

baru. 

 Perubahan Bentuk Hukum – 1998 

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka 

berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 

8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank 

Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). 

 Perluasan Bentuk Usaha - Dual Banking System 2000 

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan 

yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 

18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar 

menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan 

dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem 

konvensional dan dengan sistem syariah. 

 Perubahan Nama dan Call Name Perseroan – 2007 

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai 

dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 

tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 

1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan 

berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan 

sebutan (call name) Bank Jabar Banten. 
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 Perubahan Logo & Call Name Perseroan – 2010 

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 26 tanggal 21 April 

2010, sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 

2010 perihal Rencana Perubahan Logo serta Surat Keputusan Direksi Nomor 

1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010, maka perseroan telah resmi 

berubah menjadi bank bjb. 

 

4.1.2 Visi, Misi PT. Bank Jabar dan Banten 

Adapun visi dari PT. Bank Jabar dan Banten yaitu “Menjadi 10 (sepuluh) bank 

terbesar dan sehat di Indonesia”. 

 Misi dari PT. Bank Jabar dan Banten, sebagai berikut : 

 Penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah. 

 Melaksanakan penyimpanan uang daerah. 

 Salah satu sumber pendapatan asli daerah. 

 

4.1.3 Budaya Perusahaan 

"Mitra Usaha Menuju Sejahtera" 

Sebagai pernyataan dari budaya perusahaan yang tercantum diatas, kami 

memiliki Pilar pilar Budaya Perusahaan yang merupakan penjabaran atas Pilar 

Utama diatas sebagai acuan pokok bagaimana perilaku seluruh jajaran bank bjb 

dalam melakukan pengelolaan bisnisnya. 

Pilar-pilar Budaya Perusahaan bank bjb" sebagai berikut: 

 Orientasi kepada pasar. 

 Pengelolaan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia. 

 Pemenuhan kepentingan semua pihak (stake holder). 

 Peningkatan kualitas kinerja. 

Intisari Butir-Butir Perilaku Budaya Perusahaan: 

 Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berdisiplin sebagai 

wujud dari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Menguasai sistem dan prosedur, pengetahuan produk/jasa Bank dan 

menguasai keterampilan menjual serta berperan sebagai Pemasar. 

 Bekerja sebagai wirausahawan, inovatif, kreatif, dinamis dan proaktif. 
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 Memelihara semangat kerja tim. 

 Mampu memberi layanan secara cepat, teliti dan ramah 

 Selalu berusaha memperluas wawasan, pengetahuan dan kete-rampilan kerja 

sebagai kontribusi terbaik demi kemajuan Bank. 

 Peduli terhadap masalah yang muncul dan menyelesaikannya secara tepat 

dan cepat. 

 Terbuka terhadap perubahan dengan tetap menjaga pengendalian diri. 

 Bersikap tertib, selalu tampil rapi, tepat waktu, tepat janji dan menjunjung 

tinggi etika pergaulan. 

 Bekerja secara profesional sesuai sistem dan prosedur. 

 Bersikap terbuka, memiliki rasa kebersamaan, toleran, dan menjaga 

keharmonisan antar sesama pegawai. 

 Memahami dan menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 

rahasia Bank, rahasia perusahaan dan rahasia jabatan. 

 

4.1.4 Nilai-nilai Perusahaan 

Nilai-nilai budaya perusahaan (corporate values) yang telah dirumuskan yaitu 

GO SPIRIT yang merupakan perwujudan dari Service Excellence, 

Professionalism, Integrity, Respect, Intelligence, Trust yang dijabarkan dalam 14 

perilaku utama. 

Service Exelence: 

 Ramah, tulus, kekeluargaan 

Professionalism: 

 Selalu memberikan pelayanan prima 

 Cepat, tepat, akurat 

 Kompeten dan bertanggung jawab 

 Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan 

Integrity: 

 Konsisten, disiplin dan penuh semangat  

 Menjaga citra bank melalui prilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika 

 Fokus pada nasabah  

Respect  

 Peduli pada lingkungan 
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Intelligence: 

 Selalu memberikan solusi yang terbaik 

 Berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri 

 Menyukai perubahan yang positif 

 Menumbuhkan transparansi, kebersamaan dan kerjasama yang sehat  

Trust: 

 Menjaga rahasia bank dan perusahaan 

 

4.1.5 Struktur Organisasi PT. Bank Jabar dan Banten 

 Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta 

posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian 

kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-

beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). 

Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi 

pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi 

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan 

yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur 

organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. 
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Adapun struktur organisasi pada PT Bank Jabar dan Banten secara jelas dapat 

dilihat pada gambar 4.1 berikut ini : 

 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Jabar dan Banten 
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4.2 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai peranan audit 

internal dalam menunjang penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Jabar dan 

Banten. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif untuk 

mengetahui gambaran kondisi setiap variabel yang diteliti dan dilanjutkan dengan 

pengujian analisis regresi linier sederhana untuk menganalisis peranan dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

4.2.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Sebelum menganalisis data hasil penelitian lebih lanjut, data tersebut harus 

terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk mengukur ketepatan dan 

kehandalan alat ukur yang digunakan pada penelitian ini. 

 

4.2.1.1 Validitas 

Pengujian validitas ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

validitas atau ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur akan dinyatakan valid atau sah 

jika memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari angka yang telah 

ditentukan yakni sebesar 0,3. Penulis menggunakan software SPSS dan diperoleh 

hasil uji sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Efektivitas Audit Internal 

No 

Item 

Koefisien 

Validitas 

Titik 

Kritis 
Kesimpulan 

X_1 0,781 0,300 Valid 

X_2 0,728 0,300 Valid 

X_3 0,632 0,300 Valid 

X_4 0,679 0,300 Valid 

X_5 0,666 0,300 Valid 

X_6 0,625 0,300 Valid 

X_7 0,678 0,300 Valid 

X_8 0,716 0,300 Valid 

X_9 0,627 0,300 Valid 

X_10 0,725 0,300 Valid 

X_11 0,753 0,300 Valid 

X_12 0,731 0,300 Valid 

X_13 0,680 0,300 Valid 

X_14 0,687 0,300 Valid 

X_15 0,686 0,300 Valid 

X_16 0,633 0,300 Valid 

X_17 0,674 0,300 Valid 

X_18 0,696 0,300 Valid 

X_19 0,605 0,300 Valid 

X_20 0,620 0,300 Valid 

X_21 0,577 0,300 Valid 

X_22 0,740 0,300 Valid 

X_23 0,623 0,300 Valid 

X_24 0,641 0,300 Valid 

X_25 0,649 0,300 Valid 

X_26 0,573 0,300 Valid 

X_27 0,711 0,300 Valid 

X_28 0,815 0,300 Valid 

X_29 0,794 0,300 Valid 

X_30 0,781 0,300 Valid 

X_31 0,764 0,300 Valid 

X_32 0,722 0,300 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan software SPSS 
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Pada tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas seluruh pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas audit internal. Pada tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini memiliki 

nilai koefisien validitas yang lebih besar dari 0,3 yang artinya seluruh instrumen 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Efektivitas Manajemen Risiko 

No 

Item 

Koefisien 

Validitas 

Titik 

Kritis 
Kesimpulan 

Y_1 0,753 0,300 Valid 

Y_2 0,749 0,300 Valid 

Y_3 0,771 0,300 Valid 

Y_4 0,630 0,300 Valid 

Y_5 0,757 0,300 Valid 

Y_6 0,802 0,300 Valid 

Y_7 0,801 0,300 Valid 

Y_8 0,636 0,300 Valid 

Y_9 0,699 0,300 Valid 

Y_10 0,818 0,300 Valid 

Y_11 0,791 0,300 Valid 

Y_12 0,728 0,300 Valid 

Y_13 0,630 0,300 Valid 

Y_14 0,808 0,300 Valid 

Y_15 0,757 0,300 Valid 

Y_16 0,769 0,300 Valid 

Y_17 0,780 0,300 Valid 

Y_18 0,693 0,300 Valid 

Y_19 0,639 0,300 Valid 

Y_20 0,745 0,300 Valid 

Y_21 0,857 0,300 Valid 

Y_22 0,782 0,300 Valid 

Y_23 0,746 0,300 Valid 

Y_24 0,692 0,300 Valid 

Y_25 0,723 0,300 Valid 

Y_26 0,713 0,300 Valid 

Y_27 0,732 0,300 Valid 

Y_28 0,615 0,300 Valid 

Y_29 0,747 0,300 Valid 
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No 

Item 

Koefisien 

Validitas 

Titik 

Kritis 
Kesimpulan 

Y_30 0,723 0,300 Valid 

Y_31 0,640 0,300 Valid 

Y_32 0,769 0,300 Valid 

Y_33 0,602 0,300 Valid 

Y_34 0,564 0,300 Valid 

Y_35 0,583 0,300 Valid 

Y_36 0,478 0,300 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan software SPSS 

 

Pada tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas seluruh pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen risiko. Pada tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini 

memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari 0,3 yang artinya seluruh 

instrumen pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

 

4.2.1.2 Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha 

Cronbach’s untuk menguji keandalan dari alat ukur. Variabel akan dikatakan 

reliabel apabila variabel tersebut memiliki nilai Alpha Cronbach’s lebih besar dari 

0,7. Penulis menggunakan software SPSS untuk mengolah data pada penelitian 

dan diperoleh hasil uji sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Rekap Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Variabel 
Koefisien 

Reliabilitas 

Titik 

Kritis 
Kesimpulan 

Efektivitas Audit Internal 

(X) 
0,963 0,700 Reliabel 

Efektivitas Manajemen 

Risiko (Y) 
0,971 0,700 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat koefisien reliabilitas yang diperoleh adalah 

seluruhnya lebih besar dari titik kritis yaitu 0,7, sehingga alat ukur yang 

digunakan dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan 

di atas, penulis menyimpulan bahwa keseluruhan jumlah pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian ini sudah teruji valid dan reliabel sehingga seluruh 

instrumen pertanyaan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. 

 

4.2.2 Analisis Verifikatif 

Untuk mengetahui kondisi dari setiap variabel yang diteliti yaitu 

efektivitas audit internal (X) dan efektivitas manajemen risiko (Y), akan 

dilakukan analisis verifikatif yakni cara analisis dengan menguji kebenaran 

melalui pengumpulan data di lapangan. Untuk mendapatkan kesimpulan dari 

penilaian responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan penulis 

mengacu pada pedoman interpretasi skor yang disajikan sebagai berikut: 
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Skor tertinggi    = (bobot tertinggi x jumlah responden) 

= 5 x 30 = 150 

Skor terendah   = (bobot terendah x jumlah responden) 

= 1 x 30 = 30 

Rentang   = (skor tertinggi – skor terendah) : kategori 

= (150-30) : 5 

= 24,0 

Tabel 4.5 

Pedoman Kategorisasi 

Kategori Interval 

Sangat kurang 30,0 - 54,0 

Kurang 54,1 - 78,0 

Cukup 78,1 - 102,0 

Baik 102,1 - 126,0 

Sangat baik 126,1 - 150,0 

 

4.2.2.1 Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Audit 

Internal (X)  

Variabel efektivitas audit internal (X) terdiri dari 7 indikator dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Audit Internal 

No Indikator 
N 

Item 
Min Max Sum Mean Kategori 

1 Pengelolaan fungsi Audit Internal 9 93 121 1004 111,6 Baik 

2 Lingkup Penugasan 3 102 118 325 108,3 Baik 

3 Perencanaan Penugasan 6 106 118 674 112,3 Baik 

4 Pelaksanaan Penugasan 4 108 122 452 113,0 Baik 

5 Komunikasi Hasil Penugasan 6 105 123 677 112,8 Baik 

6 Pemantauan Tindak Lanjut 2 105 107 212 106,0 Baik 

7 Resolusi Penerimaan Risiko Oleh Manajemen 2 112 114 226 113,0 Baik 

Total 32 93 123 3570 111,6 Baik 

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat gambaran efektivitas audit internal 

yang diwakili oleh 7 indikator, rata-rata skor tertinggi yang diperoleh sebesar 

113,0 terdapat pada indikator pelaksanaan penugasan dan indikator resolusi 

penerimaan risiko oleh manajemen sedangkan rata-rata skor terendah sebesar 

106,0 terdapat pada indikator pemantauan tindak lanjut. 

Adapun total rata-rata skor yang diperoleh dari 7 indikator mengenai 

efektivitas audit internal adalah sebesar 111,6 jika disajikan pada garis kontinum 

maka akan tampak sebagai berikut: 

 

Gambar 4.7 

Garis Kontinum Efektivitas Audit Internal  

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat rata-rata skor yang diperoleh 

sebesar 111,6 termasuk dalam kategori “baik” karena berada pada rentang antara 

102,1-126,0 menunjukan bahwa efektivitas audit internal pada Bank Jabar dan 

Banten tergolong baik. 

 

4.2.2.2 Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Manajemen 

Risiko (Y)  

Variabel Efektivitas manajemen risiko (Y) terdiri dari 8 indikator dengan 

hasil sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

Sangat Kurang Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

54,0 78,0 102,0 126,0 150,0 

111,6 
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Tabel 4.8 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Manajemen Risiko 

No Indikator 
N 

Item 
Min Max Sum Mean Kategori 

1 Internal Environment 6 102 122 671 111,8 Baik 

2 Objectives Setting 6 106 122 689 114,8 Baik 

3 Event Identification 9 105 119 1011 112,3 Baik 

4 Risk Assessment 4 104 118 441 110,3 Baik 

5 Risk Response 2 100 111 211 105,5 Baik 

6 Control Activities 4 96 118 429 107,3 Baik 

7 Information and Communication 2 91 118 209 104,5 Baik 

8 Monitoring 3 91 120 309 103,0 Baik 

Total 36 91 122 3970 110,3 Baik 

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat gambaran efektivitas manajemen 

risiko yang diwakili oleh 8 indiator, rata-rata skor tertinggi yang diperoleh sebesar 

114,8 terdapat pada indikator objectives setting sedangkan rata-rata skor terendah 

sebesar 103,0 terdapat pada indikator monitoring. 

Adapun total rata-rata skor yang diperoleh dari 8 indikator mengenai 

efektivitas manajemen risiko adalah sebesar 110,3 jika disajikan pada garis 

kontinum maka akan tampak sebagai berikut: 

 

Gambar 4.9 

Garis Kontinum Efektivitas manajemen risiko  

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat rata-rata skor yang diperoleh 

sebesar 110,3 termasuk dalam kategori “baik” karena berada pada rentang antara 

30,0 

Sangat Kurang Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

54,0 78,0 102,0 126,0 150,0 

110,3 
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102,1-126,0 menunjukan bahwa efektivitas manajemen risiko pada Bank Jabar 

dan Banten tergolong baik. 

 

4.2.3 Pengaruh Efektivitas Audit Internal Terhadap Efektivitas 

Manajemen Risiko 

Untuk mencari sejauh mana peranan efektivitas audit internal terhadap 

efektivitas manajemen risiko, akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

regresi linier sederhana yang kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi, koefisien 

determinasi dan pengujian hipotesis. Analisis regresi linier sederhana 

mengharuskan adanya pengujian terhadap asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, 

dan heteroskedastisitas sehingga hasil estimasi regresi yang terbentuk memenuhi 

kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimation).  
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4.2.3.1 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Adapun alat pengujian yang digunakan oleh penulis yaitu 

dengan menggunakan tes Kolmogorov Smirnov. Dalam hal ini untuk mengetahui 

apakah distribusi residual terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 

0,05. 

Tabel 4.10 

Uji Normalitas Model Regresi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 12,24127700 

Most Extreme Differences 

Absolute ,103 

Positive ,083 

Negative -,103 

Kolmogorov-Smirnov Z ,566 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,906 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) 

dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,906 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai 

signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.  

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan 
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ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Adapun uji yang yang digunakan untuk menganalisis apakah terjadi 

heterokedaktisitas pada model regresi maka digunakan analisis grafik scatterplot, 

adapun alat pengujian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel terikat (SDRESID) dengan redsidualnya 

(ZPRED). 

 

Gambar 4.11 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari grafik di atas, hasil uji scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 
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sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada 

model regresi. 

 

4.2.3.2 Estimasi Regresi Linier Sederhana 

 Peneliti melakukan pengolahan data dengan memanfaatkan software 

SPSS, dan berikut diperoleh hasil estimasi regresi linier sederhana sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.12 

Estimasi Regresi Linier Sederhana Antara Efektivitas Audit Internal (X) Terhadap 

Efektivitas Manajemen Risiko (Y) 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3,218 12,335  -,261 ,796 

Efektivitas Audit Internal 

(X) 
1,096 ,123 ,860 8,905 ,000 

a. Dependent Variable: Efektivitas Manajemen Risiko (Y) 

 

 Dari tabel output SPSS di atas, terlihat nilai estimasi regresi pada kolom 

(B) Unstandardized Coefficients, jika dibuat model regresi linier sederhana maka 

persamaannya sebagai berikut: 

Y = -3,218 + 1,096 X 

Secara statistik, nilai yang tersaji pada persamaan regresi linier sederhana 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar -3,218 menunjukan nilai efektivitas manajemen 

risiko (Y) jika efektivitas audit internal (X) bernilai 0. 

b. Koefisien regresi untuk efektivitas manajemen risiko (Y) sebesar 1,096 

dan bertanda positif yang menunjukan bahwa setiap terjadi kenaikan pada 

efektivitas audit internal (X) sebesar satu satuan maka akan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko (Y) sebesar 1,096 satuan. 
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4.2.3.2.1 Koefisien Korelasi 

 Koefisien korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel dengan skala-skala tertentu. Dalam penelitian ini, hubungan yang 

dimaksud adalah hubungan antara efektivitas audit internal (X) dengan efektivitas 

manajemen risiko (Y).  

 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS, 

diperoleh hasil korelasi sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

Korelasi Antara Efektivitas Audit Internal (X) Dengan Efektivitas Manajemen Risiko (Y) 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,860a ,739 ,730 12,45795 

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Audit Internal (X) 

b. Dependent Variable: Efektivitas Manajemen Risiko (Y) 

 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) 

yang diperoleh adalah sebesar 0,860. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

hubungan yang “sangat kuat” karena berada pada interval korelasi antara “0,80-

1,000”. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat 

antara efektivitas audit internal (X) dengan efektivitas manajemen risiko (Y). 

 

4.2.3.2.2 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi diartikan sebagai seberapa besar kemampuan  

variabel bebas memberikan peranan pada variabel terikatnya. Koefisien 

determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R
2
). Dalam hal 

ini untuk mengetahui besarnya peranan yang diberikan oleh efektivitas audit 

internal (X) terhadap efektivitas manajemen risiko (Y). Peneliti menggunakan 

software SPSS, dan diperoleh data hasil sebagai berikut:  
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Tabel 4.14 

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,860a ,739 ,730 12,45795 

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Audit Internal (X) 

b. Dependent Variable: Efektivitas Manajemen Risiko (Y) 

 

 Pada tabel di atas, nilai koefisien determinasi yang diperoleh  adalah 0,739 

atau 73,9%. Hasil tersebut menunjukan bahwa efektivitas audit internal (X) 

memberikan pengaruh sebesar 73,9% terhadap efektivitas manajemen risiko (Y). 

Sedangkan sebanyak 26,1% merupakan peranan yang diberikan oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.2.3.2.3 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

 Pengujian hipotesis dilakukan sabagai pembuktian apakah variabel 

efektivitas audit internal (X) memberikan peranan yang signifikan terhadap 

variabel efektivitas manajemen risiko (Y). Perumusan pengujian hipotesis (uji t) 

adalah sebagai berikut: 

Ho : β = 0 Efektivitas audit internal (X) tidak memberikan peranan 

yang signifikan terhadap efektivitas manajemen risiko (Y). 

Ha : β ≠ 0 Efektivitas audit internal (X) memberikan peranan yang 

signifikan terhadap efektivitas manajemen risiko (Y). 

 Dalam menentukan kriteria pengambilan keputusan, dapat dikategorikam 

sebagai berikut: 

 Tolak Ho dan terima Ha jika nilai thitung > ttabel 

 Terima Ho dan tolak Ha jika nilai thitung < ttabel 
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Taraf signifikansi yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%. 

Menentukan nilai ttabel: 

 Nilai ttabel didapat dari tabel distribusi t pada taraf signifikansi 5%. 

 Nilai derajat bebas (db) (n(30)-k(1)-1) sebesar 28 untuk pengujian dua 

pihak (two tailed) diperoleh nilai ttabel sebesar ± 2,048. 

 Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut di bawah ini: 

Tabel 4.15 

Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3,218 12,335  -,261 ,796 

Efektivitas Audit Internal 

(X) 
1,096 ,123 ,860 8,905 ,000 

a. Dependent Variable: Efektivitas Manajemen Risiko (Y) 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai thitung (8,905) yang diperoleh 

variabel efektivitas audit internal (X) lebih besar dari nilai ttabel (2,048) sehingga 

menolak Ho dan menerima Ha. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa efektivitas 

audit internal (X) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas 

manajemen risiko (Y). 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Audit internal di PT Bank Jabar dan Banten 

 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan fungsi audit 

internal di PT Bank Jabar dan Banten telah berjalan secara efektif. Hal ini 

tercermin dari telah terlaksananya atribut-atribut dari standar kinerja. Pada 

tahapan pelaksaan penugasan, audit internal telah mampu mengidentifikasi 

informasi yang memadai, handal relevan dan berguna. Dapat membuat suatu 

kesimpulan dari hasil penugasan sesuai dengan analisis dan eveluasi yang tepat 

serta terdapat supervisi yang tepat dalam setiap penugasan.  
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Selain itu pihak manajemen senior telah mampu menanggung risiko yang 

tidak dapat diterima oleh organisasi. Penanggungjawab fungsi audit internal dan 

manajemen senior melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan dewan pengawas 

untuk mendapatkan resolusi. Dari hasil perhitungan secara statistik, proses kinerja 

audit internal pada PT Bank Jabar dan Banten telah berjalan secara efektif dari 

perolehan rata-rata skor sebesar 111,6 yang termasuk dalam kategori baik. 

 

4.3.2 Manajemen Risiko di PT Bank Jabar dan Banten 

 Proses pengelolaan manajemen risiko di PT Bank Jabar dan Banten 

berjalan secara efektif. Hal ini tercermin dari adanya kemampuan dari pihak 

manajemen dalam menetapkan suatu tujuan sebelum mereka dapat 

mengidentifikasi kejadian (events) yang akan berdampak kepada kemampuan 

organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Dasar penetapan strategi untuk 

memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan yang telah disesuaikan 

dengan risiko dan tujuan strategis organisasi telah menghasilkan strategi yang 

menyeimbangkan antara risiko (risk), pengembalian (return) dan pertumbuhan 

(growth).  

 Pilihan strategi manajemen diturunkan menjadi tujuan-tujuan yang akan 

dicapai oleh organisasi. Pihak Dewan Komisaris sebagai penentu strategi akan 

memberi arahan atas alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen 

memiliki suatu proses yang meluruskan tujuan-tujuan strategis dengan misi entitas 

dan meyakinkan keselarasan antara pilihan strategi dan tujuan-tujuan unit dalam 

entitas. Dari hasil perhitungan secara statistik, proses manajemen risiko pada PT 

Bank Jabar dan Banten telah berjalan secara efektif dari perolehan rata-rata skor 

sebesar 110,3 yang termasuk dalam kategori baik. 
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4.3.3 Pengaruh Efektivitas Audit Internal terhadap Efektivitas Manajemen 

Risiko di PT Bank Jabar dan Banten 

Kegiatan audit internal yang telah berjalan efektif di PT Bank Jabar dan 

Banten telah berpengaruh positif tehadap efektivitas manajemen risiko. Audit 

internal telah  mendukung pencapaian sasaran organisasi dan aktivitas konsultasi 

yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi 

organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan 

membawa pendekatan sistematik dan disiplin untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan 

proses governance.  

Tugas auditor internal berkaitan dengan manajemen risiko memberikan 

kepastian bahwa kegiatan manajemen risiko telah berjalan dengan efektif dalam 

memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi. Dari 

hasil perhitungan secara statistik dapat diketahui bahwa efektivitas audit internal 

di Bank Jabar dan Banten telah berpengaruh secara positif terhadap efektivitas 

manajemen risiko sebesar 73,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


