
ABSTRAK   

Bank memiliki tugas utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk tabungan, giro dan sebagainya yang selanjutnya dana-dana tersebut 
disalurkan dalam bentuk kredit sehingga timbul hubungan keuangan yang timbal 
balik antara bank dengan peminjam dana. Tabungan merupakan sumber dana 
yang dihimpun dari masyarakat. Sumber dana ini cukup populer dikalangan 
masyarakat sehingga sangat berpotensi sekali untuk menghimpun dana. Dalam 
dunia perbankan hubungan antara fungsi Audit internal dengan pengendalian 
intern dapat ditegaskan bahwa Audit internal merupakan bagian dari pengendalian 
intern itu sendiri, sebab pengendalian intern adalah upaya atau alat manajemen 
untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas 
Pengelolaan Tabungan Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jamika

 

yang 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Audit internal tabungan pada 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jamika, bagaimana efektivitas 
pengelolaan tabungan dan pengaruh Audit internal terhadap efektivitas 
pengelolaan tabungan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu 
deskriptif analitis, dimana data yang diperoleh selama penelitian diolah, dianalisis 
dan diproses lebih lanjut. 

Penelitian lapangan dilakukan melalui rincian pertanyaan atau kuisioner, 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat 
penulis, serta observasi terhadap dokumen dan prosedur perusahaan. Sedangkan 
penelitian literatur dilakukan melalui pengumpulan literatur, catatan ilmiah, dan 
sebagainya yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk menjawab identifikasi 
masalah.  Hasil uji kolerasi Rank Spearman sebesar 0,964. Kolerasi sebesar ini 
menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara audit internal dan 
efektivitas pengelolaan tabungan. Sedangkan kontribusi yang diberikan Audit 
internal sebesar 92,92%, sedangkan sisanya sebesar 7,08% dipengaruhi faktor 
lain. Uji signifikansi yang dilakukan adalah thitung (7,62) dan ttabel (2,015). Maka 
terbukti bahwa variabel Audit internal yang memadai berpengaruh terhadap 
efektivitas pengelolaan tabungan. Selanjutnya hipotesis yang menyatakan 
terdapat pengaruh yang positif dari audit internal terhadap efektivitas 

pengelolaan tabungan dapat diterima. 
Dari hasil jawaban responden 54,55% setuju yang menunjukkan bahwa 

pelaksanaan audit internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang 
Jamika sudah memadai. Sedangkan 40,62% setuju bahwa pengelolaan tabungan 
pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Jamika secara keseluruhan 
tergolong efektif.       


