
  
ABSTRAK   

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 Studi Perbandingan Peran Pelaksanaan 
Pemeriksaan Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Tabungan Pada Bank 
Tabungan Negara, Bank Jabar Banten dan Bank Syariah Mandiri yang bertujuan 
untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan pemeriksaan internal pada Bank 
Tabungan Negara, Bank Jabar Banten, dan Bank Syariah Mandiri, seberapa besar 
efektivitas pengelolaan tabungan pada Bank Tabungan Negara, Bank Jabar 
Banten, dan Bank Syariah Mandiri dan apakah ada perbedaan peran pelaksanaan 
pemeriksaan internal terhadap efektivitas pengelolaan tabungan pada Bank 
Tabungan Negara, Bank Jabar Banten, dan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan 
metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, dimana data yang 
diperoleh selama penelitian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut. 

Pemeriksaan internal berperan secara memadai pada Bank Tabungan 
Negara yang memiliki nilai rata-rata 4,04, Bank Jabar Banten sebesar 4,14 dan 
Bank Syariah Mandiri sebesar 3.67. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata pernyataan 
yang berada pada interval 3,40 

 

4,19 hal ini menunjukkan peran yang memadai. 
Pengelolaan tabungan sudah dilaksanakan dengan efektif, hal ini dilihat dari nilai 
rata-rata pada pada Bank Tabungan Negara memiliki nilai rata-rata 4,14, Bank 
Jabar Banten sebesar 4,06 dan Bank Syariah Mandiri sebesar 3.92. Hal ini dilihat 
dari nilai rata-rata pernyataan yang berada pada interval 3,40 

 

4,19 hal ini 
menunjukkan pelaksanaan yang efektif. Terdapat perbedaan peran pelaksanaan 
pemeriksaan internal terhadap efektivitas pengelolaan tabungan pada Bank 
Tabungan Negara, Bank Jabar Banten, dan Bank Syariah Mandiri Cabang 
Bandung Timur. Hal ini dilihat dari nilai sig. sebesar 0.00  lebih kecil dari 0.05 
yang menunjukkan terdapat perbedaan. Sedangkan hasil uji hipotesis masing-
masing nilai thitung > ttabel 1,697 yang menunjukkan hipotesis yaitu Terdapat 
peran yang positif dan perbedaan antara audit internal terhadap efektivitas 
pengelolaan tabungan di Bank Tabungan Negara, Bank Jabar Banten, dan Bank 
Syariah Mandiri , dapat diterima. 
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