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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana audit operasional, pengendalian internal, 

dan kinerja keuangan pada BPR yang berada di Kota Tasikmalaya, (2) Bagaimana pengaruh audit 

operasional terhadap pengendalian internal pada BPR di Kota Tasikmalaya, (3) Bagaimana pengaruh secara 

parsial audit operasional terhadap kinerja keuangan BPR yang berada di Kota Tasikmalaya, (4) Bagaimana 

pengaruh secara parsial pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pada BPR yang berada di Kota 

Tasikamalaya, (5) Bagaimana pengaruh secara simultan audit operasional dan pengendalian internal secara 

simultan terhadap kinerja keuangan pada BPR yang berada di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui kuesioner dan studi dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa audit operasional pada 10 BPR Yang Berada di Kota Tasikmalaya termasuk 

dalam klasifikasi sangat baik, pengendalian internal termasuk dalam klasifikasi sangat baik, dan kinerja 

keuangan tertinggi periode 2012 yaitu Kantor Kas Pusat PT. BPR Pola Dana dengan tingkat ROA sebesar 

6,44% dan kinerja keuangan terendah diperoleh Kantor Kas Indihiang PT. BPR Arthajaya Mandiri dengan 

tingakt ROA sebesar 1,18%, audit operasional berpengaruh signifikan terhadap pengendalian internal pada 

BPR yang berada di Kota Tasikmalaya, audit operasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pada BPR yang berada di Kota Tasikmalaya, pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada BPR yang berada di Kota Tasikmalaya, dan audit operasional dan pengendalian internal 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPR yang berada di Kota Tasikmalaya. 

 

Kata kunci:  audit operasional, pengendalian internal,kinerja keuangan. 

 

1. Pendahuluan 

Dalam era perdagangan bebas pada saat 

ini, perubahan dan mobilitas keuangan 

internasional semakin cepat maka akan 

mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk 

Akuntansi dan Keuangan. Bagi kita di Indonesia 

fenomena ini mau tidak mau harus dialami. 

Dengan semakin majunya perkembangan-

perkembangan dunia usaha, persaingan di dalam 

usaha menjadi permasalahan baru di dalam 

persaingan antara perusahaan pun semakin 

meningkat mencipatakan strategi yang 

memenangkan persaingan, perusahaan kecil 

berupaya berkembang menjadi besar sedangkan 

perusahaan besar yang sudah mapan dibidang 

usahanya akan berupaya mempertahankan 

posisinya perusahaan yang merupakan sebuah unit 

organisasi yang dinamis. 

Kondisi persaingan juga terjadi didunia 

perbankan. Dimana juga terjadi persaingan untuk 

selalu berkembang dan menjadi yang lebih baik. 

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan 

yang umumnya didirikan dengan kewenangan 

untuk menerima simpanan uang, meminjamkan 

uang, dan menerbitkan promens. Dan juga sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta 

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan 

hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi stanitas 

nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Industri perbankan telah 

mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun 

terakhir. Persaingan industri ini menjadi lebih 

kompleks karena deregrasi peraturan. 

Bank yang merupakan sektor yang sangat 

penting dan berpengaruh dalam dunia bisnis. 

Banyak orang dan organisasi yang memanfaatkan 

jasa bank untuk menyimpan dan menghimpun 

dana. Bank juga sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Oleh 

karena itu, penting dalam pemeliharaan 

kepercayaan masyarakat sehingga tingkat 

kesehatan bank perlu dipelihara.  
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Keadaan perbankan Indonesia yang 

dikenal kuat dan tangguh sebelum terjadinya 

krisis moneter ternyata memiliki dasar/pondasi 

yang lemah. Guncangan ekonomi yang terjadi di 

Indonesia menyebabkan bank banyak mengalami 

kesulitan likuiditas sehingga menutup usahanya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah 

membentuk Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) 

yaitu sebuah badan dibawah naungan Departemen 

Keuangan Republik Indonesia yang didirikan 

dalam rangka program penyehatan sektor 

perbankan Indonesia. Kestabilan ini tidak dari 

jumlah uang yang beredar, namun dilihat dari 

jumlah bank yang ada sebagai perangkat 

penyelenggaraan keuangan. 

Penilaian kinerja keuangan pada 

perusahaan merupakan penilaian bagaimana 

perusahaan dapat mencapai prestasi kerja pada 

perusahaan. Dalam hal ini laba dapat digunakan 

sebagai ukuran dari prestasi yang dapat dicapai 

dalam perusahaan. Hanya melalui keberhasilan 

mendapatkan laba yang besar dan tinggi yang 

mampu memberikan penilaian kinerja keuangan 

yang baik. 

Sejalan dengan prestasi kerja pada 

perusahaan yang diinginkan dan ditargetkan oleh 

perusahaan, salah satu untuk mencapai kinerja 

perusahaan diperlukan pemeliharaan yang objektif 

dari berbagai sumber manusia yang baik pada 

fungsi manajemen sumber daya manusia, baik 

secara langsung maupun tidak langsung 

bertanggung jawab. Meningkatkan cara kerja dari 

berbagai fungsi yang berbeda-beda dengan 

melaksanakan audi operasional. Audit operasional 

yang merupakan pengkajian dan penelaahan atas 

prosedur dan metode operasi yang diterapkan 

suatu oraganisasi untuk mengevaluasi efektivitas 

dan efisiensinya. Misis audit operasional yaitu 

untuk menilai kinerja tergantung dari objek yang 

diperiksa, serta untuk memberikan rekomendasi 

yang positif melalui penilaian yang efektif dan 

efisien terhadan kinerja perusahaan (Bank). 

Dengan adanya audit operasional dengan misi  

audit operasional yang memberikan efektivitas 

dan efisiensinya terhadap kinerja keuangan. 

Didalam macam-macam perbankan 

Indonesia yang terdiri atas Bank Sentral, Bank 

Umum, dan BPR. Perbedaan utama Bank Sentral, 

Bank Umum, dan BPR adalah Bank Sentral untuk 

mengatur peredaran uang, mengatur perkreditan 

dan menjaga stabilitas mata uang, mengajukan 

percetakan/penambahan mata uang; Bank Umum 

berfungsi menghimpun dana secara langsung dari 

masyarakat dalam berbagai bentuk, member kredit 

pinjaman pada masyarakat; sedangkan BPR 

berfungsi yang terbatas pada wilayah operasional 

seperti memberikan kredit pinjaman dengan 

jumlah yang terbatas, menghimpundana dari 

masyarakat umum, menyediakan pembayaran 

dengan prinsip bagi hasil. Di wilayah kota 

Tasikmalaya yang pertumbuhan ekonominya 

sangat pesat, termasuk dalam pertumbuhan dalam 

sektor perbankan yang berperan dalam membantu 

perekonomian masyarakat khususnya pengusaha 

kecil Tasikmalaya adalah BPR  (Bank Perkreditan 

Rakyat). 

Agar aktifitas perusahaan tetap dijalur 

positif guna menciptakan BPR kota Tangerang 

yang sehat, kuat, dan produktif dan juga dalam 

usaha menciptakan struktur pengendalian internal 

yang efektif memerlukan staf auditor internal pada 

BPR disebut dengan pengawas/pengendalian 

internal. Pengendalian internal memiliki tanggung 

jawab penuh dalam melaksanakan tugas 

pemeriksaan internal. Pengendalian internal 

merupakan kegiatan penting untuk menilai apakah 

semua kebijakan yang ditetapkan telah 

dilaksanakan dengan cepat dan apabila terdapat 

penyimpangan, pengawas internal segera 

melakukan tindakan koreksi, agar tujuan 

perusahaan tercapai. Selain pengendalian internal 

diperlukan juga audit operasional agar evaluasi 

atas kebijakan BPR tersebut dapat menilai apakah 

pelaksanaan kegiatan operasional telah dilakukan 

secara ekonomis, efektif dan efisien yang akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja BPR. 

Salah satu operasi BPR adalah 

menjalankan fungsi kredit. Penyaluran kredit yang 

disalurkan terkadang banyak terjadi resiko kredit, 

yaitu terjadinya kredit kurang lancar atau kredit 

bermasalah. Hal dapat berakibat kepada kinerja 

bank secara keseluruhan. Dengan permasalahan 

tersebut perlu adanya suatu audit operasional dan 

pengendalian internal agar masalah dapat 

diketahui akar permasalahannyadan bias membuat 

suatu kebijakan di masa yang akan datang dalam 

menjalankan kegiatan operasinya menjadi lebih 

baik dan dapt meningkatkan kinerjanya. 

Dengan adanya suatu audit operasional 

dan pengendalian internal bias membuat suatu 

kebijakan di masa yang akan datang, agar dalam 

menjalankan operasinya yang lebih baik dan dapat 

meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

Kondisi yang terjadi pada BPR yang 

berada di Kota Tasikmalaya adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya 

yang pada tahun 2012 ini akan memperjuangkan 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 
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Bank Perkreditan Rakyat menjadi Peraturan 

Daerah (Perda) untuk pemberian permodalan 

kepada pengusaha kecil yang membutuhkan 

permodalan dengan bunga ringan yang memang 

merupakan bagian fungsi dari BPR dengan bunga 

ringan dan terjangkau. Dengan adanya Raperda 

yang akan menjadi Perda, BPR Kota Tasikmalaya 

akan dipacu untuk dapat bersaing dan mampu 

untuk dapat menjadi harapan dari pemerintah, 

maka kondisi ini BPR harus mampu memberikan 

dana pada pengusaha kecil dengan efektif dan 

efisien juga dengan keekonomisan salah satunya 

adalah dengan kurangnya pelaksanaan audit 

operasional dan pengendalian internal terhadap 

kredit yang diberikan kepada nasabah yang 

berimbas pada kurangnya kinerja BPR (Bank 

Perkreditan Rakyat) yang berada di Kota 

Tasikmalaya. 

Berdasarkan latar belakang, juga fenomena 

yang terjadi yang penulis telah uraikan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul :  

“PENGARUH AUDIT OPERASIONAL DAN 

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN” (Survei pada BPR 

yang berada di Kota Tasikmalaya). 

 
 

2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Dengan semakin berkembangnya suatu 

perbankan semakin banyak masalah yang dihadapi 

oleh bank-bank. Manajemen di perbankan sulit 

untuk mengawasi seluruh kegiatan secara 

langsung. Sejalan dengan itu maka sebagian 

wewenang dan tanggungjawab pimpinan harus 

didelegasikan kepada bawahannya, sehingga 

aktivitas pimpinan bisa lebih banyak diarahkan 

pada aktivitas perencanaan dan pengambilan 

keputusan dibandingkan dengan pelaksanaan 

secara langsung. Meskipun demikian pimpinan 

harus tetap mengetahui masalah-masalah yang 

terjadi di dalam organisasinya. Sebagaimana 

diketahui bahwa di Kota Tasikmalaya sudah 

sangat banyak lembaga keuangan (Bank) yang 

siap melayani masyarakat yang membutuhkan. 

Hal ini tidak menutup kemungkinan BPR di 

wilayah Kota Tasikmalaya yang semakin dituntut 

untuk mampu bersaing dalam melayani 

masyarakat untuk menarik nasabah. Dengan 

semakin meningkatnya persaingan maka hal 

tersebut mengakibatkan semakin rumitnya 

masalah-masalah yang dihadapi oleh manajemen 

perusahaan dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan 

perusahaan. Agar perusahaan mengetahui aktivitas 

perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan maka 

manajemen perlu menetapkan audit operasional. 

 Pengertian audit operasional didefinisikan 

Al Haryono Jusup (2001 : 16) adalah sebagai 

berikut : 

 “Audit operasional adalah pengkajian 

(review) atas setiap bagian dari prosedur efisiensi 

dan efektivitas. Hasil akhir dari suatu audit 

operasional biasanya berupa rekomendasi kepada 

manajemen untuk perbaikan operasi.” 

 Manajemen puncak harus meyakini bahwa 

salah satu faktor pencapaian keunggulan bersaing 

adalah melalui kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas seluruh aktivitas operasi perusahaan 

disamping faktor kunci lainnya. Untuk 

meyakinkan tercapainya kondisi sesuai kriteria 

yang ditetapkan diperlukan audit operasional 

adalah suatu proses sistematis yang mengevaluasi 

efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi 

organisasi yang  berada dalam pengendalian 

manajemen serta melaporkan kepada orang-orang 

yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta 

rekomendasi perbaikan (Boyton, Johnson, and 

Kell : 2003). 

 Menurut (BPKP, 2003 : 5) menyatakan 

bahwa audit operasional : 

“Audit operasional adalah pemeriksaan yang 

sistematis terhadap program, kegiatan/aktivitas 

organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas 

dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah 

sumber daya dan dana yang digunakan ekonomis 

dan efisien dan apakah tujuan program, dan 

kegiatan/aktivitas, yang telah direncanakan dapat 

dicapai dengan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

 Dalam pedoman audit operasional ada 

tugas dan kegiatan unit kerja BPKP (BPKP : 

2003), ruang lingkup audit operasional meliputi : 

audit atas pertanggungjawaban keuangan dan 

ketaatan kepada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, audit atas kehematan 

(keekonomisan) dan daya guna (efisiensi) serta 

audit hasil guna (efektivitas). Istilah daya guna 

(efisiensi) seringkali dikaitkan dengan 

produktivitas sepanjang kegiatan/pekerjaan yang 

bersangkutan biasanya diarahkan untuk 

meningkatkan keluaran (output) dibandingkan 

dengan masukan (input) dan istilah kehematan 

(ekonomis) kurang dikaitkan dengan produktivitas 

tetapi sering dihubungkan dengan kesempatan 

untuk mengurangi biaya dalam pengadaan 

barang/jasa. Meskipun ada perbedaan, namun 

seringkali istilah-istilah tersebut dapat 
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dipertukarkan dalam penilaian harga dan 

pembandingan biaya untuk berbagai pilihan 

(BPKP : 2003). Sedangkan efektivitas hal ini 

berkaitan dengan seberapa jauh suatu program 

(aktivitas) telah mencapai tujuan atau telah 

mencapai manfaat yang diinginkan, semakin besar 

presentase target yang telah tercapai semakin 

tinggi dan baik tingkat efektivitasnya. 

Pelaksanaan audit operasional dapat dilakukan 

oleh satu dari tiga kelompok berikut : (1) Internal 

Auditor, (2) Eksternal Auditor, (3) Government 

Auditor. 

Menurut William, Raymond, dan Walter 

G. Kell yang diterjemahkan oleh Ichsan Setya 

Budi dan Herman Wibowo (2003 : 299) 

menguraikan tahap-tahap audit operasional 

sebagai berikut : 

1. Memilih Auditee 

2. Merencanakan Audit 

3. Melaksanakan Audit 

4. Melaporkan Temuan 

5. Melakukan Tindak Lanjut 

 

 Dalam penelitian ini, pelaksanaan audit 

operasional dilakukan oleh internal auditor. 

Alasan audit operasional dilakukan oleh internal 

auditor adalah mengingat bahwa auditor lebih 

mengenal dan menguasai situasivdan kondisi 

perusahaan (bank) yang bersangkutan. Selain itu 

ada beberapa kelebihan dari auditor internal 

diantaranya adalah auditor lebih fokus ke masa 

depan untuk membantu manajemen mencapai 

sasaran dan tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien. 

 Audit operasional yang ditunjukan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari suatu 

perusahaan (bank) tidak mungkin dapat tercapai 

apabila tidak adanya sistem pengendalian internal. 

Dengan adanya audit operasional dan adanya lagi 

pengendalian internal di dalam perusahaan 

diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan 

(bank) yang lebih baik. 

Sistem pengendalian yang baik didalam 

perusahaan dengan mengadakan kegiatn 

pengendalian internal. Menurut definisi 

pengendalian internal yang dikemukakaan oleh Al 

Haryono Jusup (2001 : 252) sebagai berikut : 

Pengendalian internal adalah suatu proses 

yang dipengaruhi oleh dewan komisaris 

manajemen, mendapat keyakinan yang memadai 

tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut : 

(1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kesesuaian 

dengan undang-undang dan peraturan yang 

berlaku, (3) efektivitas dan efisiensi. 

Kekuatan pengendalian internal sangat 

tergantung kepada orang yang melakukannya. 

Sebaik apapun pengendalian internal di dalam 

suatu perusahaan (bank) apabila tidak dijalankan 

secara kompeten, pengendalian internal tidak akan 

efektif. Pengendalian internal memiliki 

keterbatasan, menurut Al Haryono Jusup (2001 : 

254) keterbatasan pengendalian internal suatu 

entitas adalah : (a) Kesalahan Dalam 

Pertimbangan, (b) Kemacetan, (c) Kolusi, (d) 

Pelanggaran Oleh Manajemen, (e) Biaya dan 

Manfaat. 

Pengendalian internal akan sangat efektif 

bila pelaksanaan pengendalian internal menyatu 

dengan komponen-komponen di dalam 

pengendalian internal yang merupakan bagian 

terpenting dari perusahaan. Menurut Al Haryono 

Jusup (2001 : 257, lima komponen pengendalian 

internal yang saling berkaitan sebagai berikut : 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Perhitungan resiko 

3. Informasi dan komunikasi 

4. Aktivitas pengendalian 

5. Pemonitoran 

 

Dapat disimpulkan bahwa audit 

operasional dan pengendalian internal keduanya 

memiliki hubungan. Hubungan antara audit 

operasional dan pengendalian internal jika 

komponen dari pengendalian internal adalah 

efektivitas dan efisiensi maka itu merupakan 

bagian dari audit operasional. Menurut Arens dan 

Lobcke yang di adaptasi oleh Amir Abadi Yusup 

(1999 : 766) hubungan audit operasional dan 

pengendalian internal adalah bahwa manajemen 

membentuk suatu struktur pengendalian internal, 

untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. 

Berikut tiga hal penting dalam menyusun struktur 

pengendalian internal yang baik adalah : 

keandalan pelaporan keuangan, ketaatan pada 

hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan dan 

efisiensi dan efektivitas operasional, masing-

masing dari ketiganya ini dapat menjadi bagian 

audit operasional jika tujuannya adalah operasi 

yang efisien dan efektif. 

Dengan dijalankannya audit operasional 

dan pengendalian internal diharapkan kinerja 

suatu perusahaan (bank) dapat tercapai sesuai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengertian kinerja menurut Hanafi (2003 : 69) 

adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk perusahaan untuk mengevaluasi 

efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan 
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yang telah dilaksanakan pada periode waktu 

tertentu. 

Salah satu bentuk penilaian untuk 

mengukur kinerja bank adalah dengan menghitung 

analisis rentabilitas. Menurut Lukman 

Dendawijaya (2005 : 118) analisis rasio 

rentabilitas bank adalah alat untuk menganalis 

atau mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas 

bank yang bersangkutan. Analisis rasio 

rentabilitas bank dapat dilakukan dengan 

menghitung Return On Asset (ROA). 

Return On Asset (ROA) dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut  : 

  

Untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan digunakan analisis rasio Return On 

Asset (ROA). Alasan menggunakan Return On 

Asset (ROA) karena mencerminkan kemampuan 

bank dalam memperoleh laba keseluruhan atas 

pengolahan aktiva. Semakin besar ROA suatu 

bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai oleh bank tersebut dan baik pula dari segi 

penggunaan asset. 

Dari kesimpulan pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa audit operasional sebagai 

penujang tercapainya efisiensi dan efektivitas 

sasaran perusahaan akan membantu kinerja 

keuangan dalam mengefisiensikan dan 

mengefektivitaskan kinerja keuangan perusahaan 

dalam memberikan tingkat efisiensi dan 

efektivitas menghasilkan laba dalam kinerja 

keuangan perusahaan (bank) dan pengendalian 

internal juga menunjang pencapaian tujuan 

perusahaan dalam mencapai tujuan kinerja 

keuangan perusahaan dalam pengendalian 

penggunaan akitiva dalam menghasilkan laba 

perusahaan (bank). 

Sasaran yang dicapai audit operasional dan 

pengendalian internal adalah efisiensi dan 

efektivitas dalam hal ini sangat akan 

mempengaruhi kinerja keuangan dari bank 

tersebuti dan salah satu penilaiannya adalah 

mengenai tingkat efisiensi penggunaan aktiva 

dalam menghasilkan laba yang dihitung dengan 

rasio Return On Asset (ROA). 

Dari uraian pada kerangka pemikiran diatas 

penulis menarik hipotesis bahwa :  

1. Audit operasional berpengaruh signifikan 

terhadap pengendalian internal pada BPR 

yang berada di Kota Tasikmalaya. 

2. Audit operasional secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

BPR yang berada di Kota Tasikmalaya. 

3. Pengendalian internal secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada BPR yang berada di Kota 

Tasikmalaya. 

4. Audit operasional dan pengendalian internal 

secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada BPR yang 

berada di Kota Tasikmalaya. 

 

3. Objek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian adalah audit operasional dan 

pengendalian internal serta kinerja keuangan. 

Sedangkan yang menjadi subjek dari penelitian ini 

adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada 

di Kota Tasikmalaya. 

 

4. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian deskriptif analitif 

dengan pendekatan survey. Metode deskripsi 

analitif adalah analisis data-data yang 

dikumpulkan berhubungan dengan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi perusahaan pada saat 

sekarang, yang bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah tersebut dengan data yang diolah 

dan dianalisis untuk kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dan saran. (Sugiyono, 2007 : 112). 

Metode survey adalah metode dimana ciri 

permairan ditonjolkan dihampir semua 

pengungkapannya, memiliki populasi yang lebih 

luas serta dapat memungkinkan adanya 

generalisasi suatu gejala sosial atau variabel 

tertentu kepada gejala sosial atau variabel yang 

lebih luas (Burhan Bungin, 2006 : 36). 

 

Operasionalisasi Variabel 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

tiga variabel, yaitu dua variabel bebas 

(Independent) dan satu variabel terikat 

(dependent) dimana ketiga variabel tersebut 

diambil dari judul skripsi yang dipilih oleh penulis 

yaitu “Pengaruh Audit Operasional dan 

Pengendalian Internal terhadap Kinerja 

Keuangan Bank”. 

a. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Bahkan variabel independen 

merupakan variabel yang keberadaanya 

menjadi faktor penyebab yang dapat 

mempengaruhi variabel lain, dalam hal ini 

variabel independennya adalah : 
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Audit Operasional (X1) dan Pengendalian 

Internal (X2) 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Variabel yang situasi 

dan kondisinya dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah Kinerja Keuangan (Y). 

Dengan indikatornya adalah laba sebelum 

pajak dan total aktiva.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

meliputi data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Diperoleh dari responden dengan teknik 

pengumpulan data dengan cara kuesioner, 

ditujukan kepada responden berdasarkan 

sampel terpilih. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dan bersumber dari 

literatur, karya ilmiah yang dipublikasikan 

serta informasi dari instansi yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini. 

 Pengumpulan data melalui data primer dan 

data sekunder ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi yang relevan dengan 

tujuan penelitian serta untuk diperolehnya 

informasi dengan tingkat realibilitas dan validitas 

memadai. Khusus untuk variabel kinerja keuangan 

bank data penelitian diambil dari publikasi 

laporan keuangan yaitu dari laporan keuangan 

masing-masing bank tahun 2012. 

 

Teknis Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif untuk 

melihat karakteristik sampel yang terjaring dalam 

penelitian ini dan analisis jalur (path analysist). 

Analisis jalur dapat dilakukan apabila seluruh 

jawaban dan responden mempunyai skala 

pengukuran minimal interval. 

 Asumsi dasar yang digunakan dalam 

analisis jalur sama dengan asumsi yang digunakan 

dalam regresi klasik (Achmad Harapan : 2003). 

 Berdasarkan alasan diatas untuk dapat 

melakukan analisis dengan analisis jalur dilakukan 

pengolahan data yang diperoleh dari responden. 

Maksud dari pengolahan data disini adalah 

pengolahan data mentah yang diperoleh dari 

jawaban responden terhadap instrument  

penelitian (kuesioner) yang disebarkan. Tujuan 

dibuatnya instrument penelitian untuk 

mentransformasi data kualitatif ke dalam data 

kuantitatif dengan metode statistik yang 

ditetapkan.  Struktur analisis jalur yang 

merefleksikan variabel yang akan diteliti dalam 

penelitian ini disajikan dalam Gambar 3.1 : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 =  Audit Operasional 

X2 =  Pengendalian Internal 

Y =  Kinerja Keuangan Bank 

rX1X2 =  Koefisien jalur variabel X1 terhadap X2 

YX1 =  Koefisien jalur variabel X1  terhadap Y   

YX2 =  Koefisien jalur variabel X2  terhadap Y   

 =  Faktor – faktor lain yang tidak diteliti 

Dari struktur Path Analisis di atas, terdapat 

langkah-langkah yang digunakan yaitu : 

1) Menghitung koefisien korelasi ini digunakan 

untuk mengetahui kuat atau lemahnya 

hubungan antar variabel yang diteliti. 

Menghitung koefisien korelasi antara variabel 

X1 dengan variabel X2 dalam penelitian ini 

digunakan rumus korelasi koefisien sederhana 

yang rumusnya adalah : 

 

(Kusnandi, 2005) 

Koefisien korelasi ini akan besar jika tingkat 

hubungan antar variabel kuat. Demikian jika 

hubungan antar variabel tidak kuat maka nilai 

r akan kecil.  

2) Untuk menghitung koefisien jalur ( ) 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

yxi =   Koefisien jalur dari Xi  terhadap 

Y 

byxi =   Koefisien regresi dari variabel 

Xi  terhadap variabel Y   

rX1X2 

X1 

X2 

Y 

YX1 

YX2 

Y  
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3) Pengujian Faktor Residu/Sisa 

            (Sitepu, 

1994 : 23) 

Dimana : R
2
yx1x2x3……xk =   

 

4) Pengujian Hipotesis Operasional 

a. Pengujian secara simultan 

Ho  :       =    

Ha  :       =    

Dengan kriteria penolakan Ho jika Fhitung > 

Ftabel 

Statistik uji ini mengikuti distribusi F 

dengan derajat bebas Vl = k  

dan V2 = n-k-l 

b. Pengujian secara parsial 

Hipotesis operasional : 

Ho  :    

Ha  :    

Uji signifikansi menggunakan dua arah, 

dimana kaidah keputusannya sebagai 

berikut : 

Terima Ho jika –t½ α ≤ thitung ≤ t½ α 

Tolak  Ho jika –t½ α > thitung atau thitung > 

t½ α 

Statistik uji diatas mengikuti distribusi t 

dengan derajat bebas n-k-1 

Untuk mengetahui total pengaruh variable 

X1 (audit operasional) dan variabel X2 

(pengendalian internal) terhadap variabel Y 

(kinerja keuangan bank), baik secara langsung 

maupun tidak langsung disajikan dalam tabel 3.9: 

 

Tabel  

Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung 

dan Tidak Langsung  

Antara Variabel Penelitian 

No Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Total 

Pengaruh 

1. Y←X1→Y = 

( YX1)
2 

 A 

  ( YX1 rX1X2 

YX2) 

B 

 Total Pengaruh X1 A + B C 

2. Y←X2→Y = 

( YX2)
2 

 D 

  ( YX2 rX1X2 

YX1) 

E 

 Total Pengaruh X2 D + E F 

 Total pengaruh X1 

dan X2 terhadap Y 

C + F G 

 Pengaruh residu 100% - G  H 

Rancangan Pengujian Hipotesis 

1) Penetapan hipotesis operasional 

Ho : X1X2 = 0 Hubungan audit operasional 

tidak berpengaruh terhadap 

pengendalian internal. 

Ha : X1X2 ≠ 0 Hubungan audit operasional 

berpengaruh terhadap 

pengendalian internal. 

Ho : YX1 = 0 Audit operasional secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan bank. 

Ha : YX1 ≠ 0 Audit operasional secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

Ho : YX2 = 0 Pengendalian internal 

secara parsial tidak 

signifikan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

Ha : YX2 ≠ 0 Pengendalian internal 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

Ho : YX1 = 

YX2 = 0 

Audit operasional dan 

pengendalian internal 

secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap  kinerja keuangan. 

Ho : YX1 ≠ 

YX2 ≠ 0 

Audit operasional dan 

pengendalian internal 

secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

2) Penetapan Tingkat Signifikansi 

Tingkat keyakinan dalam penelitian ini 

ditentukan sebesar 0,95 dengan tingkat 

kesalahan yang ditolerir atau alpha (α) 

sebesar 0,05. Penelitian alpha yang 0,05 

merujuk pada kelaziman yang digunakan 

secara umum dalam pemilihan ilmu sosial, 

yang dapat digunakan sebagai kriteria dalam 

pengujian signifikansi hipotesis penelitian. 

3) Uji Signifikan 

Untuk menguji signifikansi dilakukan dua 

pengujian, yaitu : 

 Secara simultan menggunakan uji F 

 Secara Parsial menggunakan uji t 
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4) Penetapan Kriteria Pengambilan Keputusan 

Kriteria pengujian ditetapkan dengan 

membandingkan nilai thitung tabel dengan 

tingkat signifikansi (α = 0,05), dapat 

dirumuskan sebagai perhitungn parsial : 

Tolak Ho jka t<-t ½ α atau t>t ½ α 

Terima Ho jika -t ½ α ≤ t ≤ t ½ α 

Secara simultan : 

Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel dan terima Ho jika 

Fhiitung ≤ Ftabel 

5) Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan hipotesis ditarik 

kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan 

itu diterima atau ditolak. 
 

5. Hasil dan Pembahasan 

Audit Operasional pada BPR yang berada di 

Kota Tasikmalaya 

Berdasarkan hasil penelitian dari 

keseluruhan jawaban responden mengenai audit 

operasional pada 10 BPR Yang Berada di Kota 

Tasikmalaya kemudian direkap untuk dilihat skor 

total jawaban responden sebagai berikut: 

 

Tabel  

Rekapitulasi Audit Operasional 

 

No Uraian Skor 

yang 

dicapai 

Kriteria 

(1) (2) (4) (5) 

1. Perusahaan selalu 

melakukan studi 

(survey) pendahuluan 

terhadap calon-calon 

auditee 

47 
Sangat 
Tinggi 

2. Perusahaan selalu 

melakukan identifikasi 

aktivitas yang 

mempunyai potensi 

audit 

47 
Sangat 
Tinggi 

3. Tim audit perusahaan 

ini terdiri dari auditor 

yang memiliki keahlian 

teknis yang diperlukan 

untuk memenuhi tujuan 

audit 

42 
Sangat 
Tinggi 

4. Pekerjaan dijadwalkan 

melalui konsultasi 

dengan auditee agar ada 

kerja sama maksimum 

dari personil auditee 

selama audit 

43 
Sangat 
Tinggi 

5. Faktor-faktor yang 

menghambat dan 

mendukung pencapaian 

tujuan perusahaan 

diidentifikasi secara 

optimal 

42 
Sangat 
Tinggi 

6 Laporan audit 

perusahaan ini telah 

memuat dengan lengkap 

pernyataan tentang 

tujuan dan ruang 

lingkup audit, uraian 

umum mengenai 

pekerjaan yang 

dilakukan dalam audit. 

ikhtisar temuan-temuan, 

rekomendasi perbaikan, 

dan komentar auditee 

40 Tinggi 

7. Perusahaan melakukan 

tindak lanjut yang 

mencakup penentuan 

kelayakan tindakan 

yang diambil oleh 

auditee dalam 

mengimplementasikan 

rekomendasi 

43 
Sangat 

Tinggi 

 Total Skor 304  

Nilai tertinggi secara keseluruhan  = 10 x 7 x 5 

= 350 

Nilai terrendah secara keseluruhan  = 10 x 7 x 1 

= 70 

Jumlah kriteria pernyataan  = 5 

Pernyataan KriteriaJumlah 

Terendah Nilai - Tertinggi Nilai
  NJI

 

  = 
5

70350
 

  = 56  

Klasifikasi penilaian untuk indikator audit 

operasional pada 10 BPR Yang Berada di Kota 

Tasikmalaya secara keseluruhan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 

Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator Variabel 

X1 Secara Keseluruhan  

 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

70-125 Tidak Baik 

126-181 Kurang Baik 

182-237 Cukup Baik 

238-293 Baik 

294-350 Sangat Baik 
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 Nilai kumulatif skor yang diperoleh dari audit 

operasional pada 10 BPR Yang Berada di Kota 

Tasikmalaya adalah sebesar 304. Hal ini 

menunjukan bahwa secara keseluruhan audit 

operasional pada 10 BPR Yang Berada di Kota 

Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat 

baik. 

 

Pengendalian Internal pada BPR yang berada 

di Kota Tasikmalaya 

Berdasarkan hasil penelitian dari 

keseluruhan jawaban responden mengenai 

pengendalian internal pada 10 BPR Yang Berada 

di Kota Tasikmalaya kemudian direkap untuk 

dilihat skor total jawaban responden sebagai 

berikut: 

Tabel  

Rekapitulasi Pengendalian Internal 

 

No Uraian Skor 

yang 

dicapai 

Kriteria 

(1) (2) (4) (5) 

1. Perusahaan melakukan 

bimbingan moral kepada 

karyawan agar dapat 

membedakan tindakan baik 

dan buruk dalam bekerja 

45 
Sangat 
Tinggi 

2. Pemberian wewenang dan 

tanggungjawab berdasarkan 

keputusan yang disesuaikan 

dengan prosedur yang ada 

44 
Sangat 
Tinggi 

3. Pencatatan transaksi-

transaksi  di perusahaan ini 

berdasarkan bukti-bukti 

pendukung dan telah 

diotorisasi oleh pejabat yang 

diperlukan 

45 
Sangat 
Tinggi 

4. Setiap akhir periode 

perusahaan membuat 

laporan keuangan publikasi 

sesuai dengan peraturan 

pemerintah 

46 
Sangat 
Tinggi 

5. Perusahaan dalam hal 

efektivitas dan efisiensi 

kinerja perusahaan 

diotorisasi oleh pimpinan 

perusahaan 

43 
Sangat 
Tinggi 

6 Manajemen perusahaan 

menerapkan perlindungan 

yang baik untuk 

mengamankan aset dan 

catatannya 

46 
Sangat 

Tinggi 

7. Setiap staf dan karyawan 

perusahaan ini mempunyai 

tugas dan wewenang serta 

tanggungjawab yang berada 

dan dituangkan secara 

tertulis 

45 
Sangat 

Tinggi 

8. Pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran aktiva 

dilakukan pada setiap divisi 

yang berbeda 

41 Tinggi 

9. Kebijakan, maupun 

peraturan diperlukan suatu 

penyesuaian yang relevan 

41 Tinggi 

10. Pelaksanaan tindakan 

perbaikan dalam perusahaan 

dilakukan dengan 

pemantauan yang secara 

terus menerus 

45 
Sangat 

Tinggi 

 Total Skor 441  

 

Nilai tertinggi secara keseluruhan  = 10 x 10 x 

5 = 500 

Nilai terrendah secara keseluruhan  = 10 x 10 x 

1 = 100 

Jumlah kriteria pernyataan  = 5 

Pernyataan KriteriaJumlah 

Terendah Nilai - Tertinggi Nilai
  NJI

 

  = 
5

100500
 

  = 80  

Klasifikasi penilaian untuk indikator 

pengendalian internal pada 10 BPR Yang Berada 

di Kota Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel Klasifikasi Penilaian Untuk Indikator 

Variabel X2 Secara Keseluruhan  

 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

100-179 Tidak Baik 

180-259 Kurang Baik 

260-339 Cukup Baik 

340-419 Baik 

420-500 Sangat Baik 

  Nilai kumulatif skor yang diperoleh dari 

pengendalian internal pada 10 BPR Yang Berada 

di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 441. Hal ini 

menunjukan bahwa secara keseluruhan 

pengendalian internal pada 10 BPR Yang Berada 

di Kota Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi 

sangat baik. 
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Kinerja Keuangan pada BPR yang berada di 

Kota Tasikmalaya 

Salah satu bentuk penilaian untuk 

mengukur kinerja bank adalah dengan menghitung 

analisis rentabilitas. Analisis rasio rentabilitas 

bank adalah alat untuk menganalis atau mengukur 

tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang 

bersangkutan. Analisis rasio rentabilitas bank 

dapat dilakukan dengan menghitung Return On 

Asset (ROA). 

  Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh 

kinerja keuangan pada BPR Yang Berada di Kota 

Tasikmalaya periode 2012 yaitu Kantor Kas Pusat 

PT. BPR Pola Dana dengan tingkat ROA sebesar 

6,44% dan kinerja keuangan terendah diperoleh 

Kantor Kas Indihiang PT. BPR Arthajaya Mandiri 

dengan tingakt ROA sebesar 1,18%. 

 

Pengaruh Audit Operasional Terhadap 

Pengendalian Internal pada BPR yang berada 

di Kota Tasikmalaya. 

Untuk mengetahui pengaruh audit 

operasional secara parsial terhadap pengendalian 

internal oleh BPR yang berada di Kota 

Tasikmalaya, maka dilakukan uji statistic 

koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini akan 

menentukan tingkat keeratan hubungan antar 

variable audit operasional dengan pengendalian 

internal. Pengaruh audit operasional secara parsial 

terhadap pengendalian internal oleh BPR yang 

berada di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada sub 

struktur berikut ini: 

 
       

   776,0
12 XXP        

2X
= 0,398

 

 1X      2X  

 

Gambar 

Pengaruh Korelasional X1 dengan X2 

 

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 

versi 16.0 tabel correlations menunjukkan bahwa 

koefisien hubungan variabel audit operasional 

dengan pengendalian internal adalah sebesar 

0,776 yang mana hubungan antar variable audit 

operasional dengan pengendalian internal 

termasuk kategori kuat sesuai dengan tingkat 

keeratan hubungan menurut Sugiyono (2006:210) 

dalam tabel 3.8 mengenai interpretasi koefisien 

korelasi (halaman 66). Berdasarkan hal tersebut 

diketahui bahwa hubungan antar variable audit 

operasional dengan pengendalian internal 

termasuk kategori kuat sebesar 77,6%.  

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian teruji, artinya audit 

operasional berpengaruh terhadap pengendalian 

internal. Adapun untuk melihat apakah pengaruh 

tersebut signifikan atau tidak maka dilakukan 

perbandingan nilai perhitungan signifikansi 

sebesar 0,008 dengan tingkat keyakinan yang 

ditentukan yaitu sebesar 5% atau 0,05, demikian 

pengaruh antara audit operasional terhadap 

pengendalian internal signifikan. Oleh karena itu 

Ho ditolak sehingga menunjukkan bahwa audit 

operasional berpengaruh signifikan terhadap 

pengendalian internal BPR yang berada di Kota 

Tasikmalaya. 

 

Pengaruh Audit Operasional Secara Parsial 

Terhadap Kinerja Keuangan BPR yang berada 

di Kota Tasikmalaya. 

Untuk mengetahui pengaruh audit 

operasional secara parsial terhadap kinerja 

keuangan BPR yang berada di Kota Tasikmalaya, 

maka dilakukan uji statistic koefisien jalur. 

Koefisien jalur ini akan menentukan tingkat 

keeratan pengaruh antar variable audit operasional 

dengan kinerja keuangan. Pengaruh audit 

operasional secara parsial terhadap kinerja 

keuangan BPR yang berada di Kota Tasikmalaya 

dapat dilihat pada sub struktur berikut ini: 
       

   539,01YX        

Y
= 0,121

 

 1X        Y  

 

Gambar 4.2 

Pengaruh Struktural X1 dengan Y 

 

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 

versi 16.0 tabel coefficients menunjukkan bahwa 

koefisien jalur hubungan variabel audit 

operasional dengan kinerja keuangan adalah 

sebesar 0,539. Dari hasil analisis menunjukkan 

bahwa hipotesis penelitian teruji, artinya audit 

operasional berpengaruh terhadap kinerja 
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keuangan. Adapun untuk melihat apakah 

pengaruh tersebut signifikan atau tidak maka 

dilakukan perbandingan nilai perhitungan 

signifikansi sebesar 0,027 dengan tingkat 

keyakinan yang ditentukan yaitu sebesar 5% atau 

0,05, dengan demikian pengaruh antara audit 

operasional terhadap kinerja keuangan signifikan.  

 

 

Pengaruh Pengendalian Internal Secara 

Parsial Terhadap Kinerja Keuangan pada BPR 

yang berada di Kota Tasikmalaya. 

Untuk mengetahui pengaruh pengendalian 

internal secara parsial terhadap kinerja keuangan 

BPR yang berada di Kota Tasikmalaya, maka 

dilakukan uji statistic koefisien jalur. Koefisien 

jalur ini akan menentukan tingkat keeratan 

pengaruh antar variable pengendalian internal 

dengan kinerja keuangan. Pengaruh pengendalian 

internal secara parsial terhadap kinerja keuangan 

BPR yang berada di Kota Tasikmalaya dapat 

dilihat pada sub struktur berikut ini: 
       

   456,02YX  

      Y
= 0,121

 

 2X        Y  

 

Gambar 

Pengaruh Struktural X2 dengan Y 

 

 

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 

versi 16.0 tabel coefficients menunjukkan bahwa 

koefisien jalur variabel pengendalian internal 

terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 0,456. 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis 

penelitian teruji, artinya variabel pengendalian 

internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Adapun untuk melihat apakah pengaruh tersebut 

signifikan atau tidak maka dilakukan 

perbandingan nilai perhitungan signifikansi 

sebesar 0,008 dengan tingkat keyakinan yang 

ditentukan yaitu sebesar 5% atau 0,05, demikian 

pengaruh antara variabel pengendalian internal 

terhadap kinerja keuangan signifikan.  

 

 

 

Pengaruh Audit Operasional Dan 

Pengendalian Internal Secara Simultan 

Terhadap Kinerja Keuangan pada BPR yang 

berada di Kota Tasikmalaya. 

Besarnya pengaruh audit operasional ( ) 

dan pengendalian internal ( ) terhadap kinerja 

keuangan (Y) BPR yang berada di Kota 

Tasikmalaya, dapat dilihat dari indikator yang 

digunakan masing-masing variabel, dengan 

menggunakan analisis jalur. Setelah melakukan 

penelitian dan memperoleh data-data yang 

diperlukan maka dilakukan pengujian hipotesis 

yang diajukan. 

Analisis Jalur 

Analisis jalur digunakan untuk mencari 

koefisien jalur yang menggambarkan nilai 

pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dalam perhitungan analisis jalur 

digunakan SPSS versi 16.0 untuk menghitung 

korelasi antar variable independen, dan untuk 

mencari koefisien jalur. Adapun hasil perhitungan 

analisis jalur dapat dilihat pada diagram jalur pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

Hubungan Kausalitas antara Variabel X1, X2 

Terhadap Y 
 

Dari gambar 4.4 diatas, dapat diketahui 

nilai koefisien jalur antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Adapun untuk 

perhitungan nilai koefisien jalur antara variable 

independen dengan variabel dependen dapat 

dilihat pada table Coefficients (terlampir). 

Sedangkan nilai korelasi antar variable 

independen dapat dilihat pada table correlation 

(terlampir). Nilai koefisien jalur variabel audit 

operasional (X1) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (Y) sebesar 0,539, nilai koefisien jalur 

variabel pengendalian internal (X2) terhadap 

kinerja keuangan perusahaan (Y) sebesar 0,456, 

dan nilai korelasi antara audit operasional (X1) 

X 1  

X 2  

Y 

Ɛ 

Yε=0,121 

 

YX1 =0,539 

YX2 =0,456 

X1X2 =0,776 

 
Y 
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dengan pengendalian internal (X2) sebesar 0,776. 

Dari nilai koefisien jalur dan korelasi tersebut, 

kemudian digunakan untuk mencari pengaruh 

proporsional setiap variabel independen terhadap 

variabel dependen, rinciannya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Pengaruh  Langsung dan Tidak Langsung X1 

dan X2 Terhadap Y 

 

No Nama Variabel 

 1 Audit Operasional 

 
  a. Pengaruh Langsung X1 Tehadap Y 0,2905 

  

b. Pengaruh Tidak Langsung X1 

Melalui X2 0,1907 

  Pengaruh X1 Total Terhadap Y 0,4812 

2 Pengendalian Internal 

 
  c. Pengaruh Langsung X2 Tehadap Y 0,2079 

  

d. Pengaruh Tidak Langsung X2 

Melalui X1 0,1907 

  Pengaruh X2 Total Terhadap Y 0,3987 

  Total Pengaruh X1 & X2 terhadap Y 0,8799 

  Pengaruh lain yang tidak diteliti 0,1201 

 

Secara ekonomi dapat diartikan bahwa 

audit operasional secara langsung akan dapat 

berpengaruh pada kinerja keuangan sebesar 

29,05%, sedangkan pengaruh audit operasional 

terhadap kinerja keuangan melalui hubungannya 

dengan pengendalian internal sebesar 19,07%, 

dengan demikian secara total variabel audit 

operasional akan dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan sebesar 48,12%. Adapun pengendalian 

internal secara langsung akan dapat berpengaruh 

pada kinerja keuangan sebesar 20,79%, sedangkan 

pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja 

keuangan melalui hubungannya dengan audit 

operasional sebesar 19,07%, dengan demikian 

secara total variabel pengendalian internal akan 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 

39,87%. Total pengaruh secara proporsional 

variabel audit operasional dan pengendalian 

internal terhadap kinerja keuangan sama dengan 

nilai koefisien determinasi (R
2
) pada table model 

summary output SPSS (terlampir) atau dapat 

dilihat pada table 4.8. nilai koefisien determinasi 

yaitu 0,4812 + 0,3987 = 0,8799. Dari nilai 

koefisien determinasi tersebut diketahui bahwa 

pengaruh variabel audit operasional dan 

pengendalian internal terhadap kinerja keuangan 

secara simultan atau bersama-sama adalah sebesar 

87,99%, sedangkan 12,01% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis 

penelitian teruji, artinya variabel audit operasional 

dan pengendalian internal berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Adapun untuk melihat apakah 

pengaruh tersebut signifikan atau tidak maka 

dilakukan perbandingan nilai perhitungan 

signifikansi sebesar 0,040 dengan tingkat 

keyakinan yang ditentukan yaitu sebesar 5% atau 

0,05, demikian pengaruh antara variabel audit 

operasional dan pengendalian internal terhadap 

kinerja keuangan signifikan. 

 

6. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan didukung oleh teori yang dipelajari 

serta pembahasan yang telah diperoleh pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Audit operasional pada 10 BPR Yang 

Berada di Kota Tasikmalaya termasuk 

dalam klasifikasi sangat baik, 

pengendalian internal termasuk dalam 

klasifikasi sangat baik, dan kinerja 

keuangan tertinggi periode 2012 yaitu 

Kantor Kas Pusat PT. BPR Pola Dana 

dengan tingkat ROA sebesar 6,44% 

dan kinerja keuangan terendah 

diperoleh Kantor Kas Indihiang PT. 

BPR Arthajaya Mandiri dengan tingakt 

ROA sebesar 1,18%. 

2. Audit operasional berpengaruh 

signifikan terhadap pengendalian 

internal pada BPR yang berada di Kota 

Tasikmalaya.  

3. Audit operasional berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan 

pada BPR yang berada di Kota 

Tasikmalaya.  

4. Pengendalian internal berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan 

pada BPR yang berada di Kota 

Tasikmalaya. 

5. Audit operasional dan pengendalian 

internal berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan BPR yang 

berada di Kota Tasikmalaya. 

 

6. Saran 

Berdasarkan simpulan yang dikemukan di atas, 

penulis mencoba memberikan saran yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
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BPR yang berada di Kota Tasikmalaya yaitu agar 

meningkatkan kualitas audit operasional dan 

pengendalian internalnya sehingga akan 

menaikkan kinerja keuangan bank. Selain itu, bagi 

penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari 

factor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan sehingga hasil penelitian dapat 

dibandingkan dengan hasil penelitian penulis. 
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