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ABSTRACT 

 

This research aims to factor variables according to theory and research have an influence on the 

implementation of good corporate governance. The variables consists of five variables, there are organizational 

culture, leadership style, organizational commitment, internal control and internal audit. Having formed several 

factors of an existing variable, then test the effect of these factors on the implementation of good corporate 

governancein the banking industry, in this case PT Bank Central Asia, Tbk as the study population. Analysis 

method is a factor analysis to see the number of factor which are formed from existing variables. After that, 

used regression analysis to examine the effect of the factors that have been formed. The result isthree factors 

formed and showed that all the factors significantly influence on the good corporate governance implementation 

in PT Bank Central Asia. 

 

Keywords: organizational culture, leadership style, organizational commitment, internal control and internal 

audit, good corporate governance implementation. 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memfaktorkan variabel-variabel yang menurut teori dan penelitian mempunyai 

pengaruh terhadap implementasi good corporate governance. Variabel-variabel pembentuk faktor terdiri atas 

lima yaitu budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, pengendalian internal dan audit 

internal. Setelah terbentuk beberapa faktor dari variabel-variabel yang ada, selanjutnya menguji pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap implementasi good corporate governance dalam industri perbankan dalam hal 

ini PT Bank Central Asia, Tbk sebagai populasi penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor 

untuk melihat jumlah faktor yang terbentuk dari variabel yang ada. Lalu menggunakan analisis regresi 

berganda untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang telah terbentuk. Dari analisis yang dilakukan, terbentuk 

tiga faktor dari lima variabel yang diuji dan menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap implementasi good corporate governance pada PT Bank Central Asia, Tbk. 

 

Kata Kunci: Budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, pengendalian internal, audit 

internal, implementasi good corporate governance. 

 

Pendahuluan 
Latar Belakang 

Krisis ekonomi global yang terjadi di 

kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini 

muncul karena kegagalan penerapan good 

corporate governance. Di antaranya, sistem 

regulatory yang buruk, Standar Akuntansi dan 

Audit yang tidak konsisten, praktek perbankan 

yang lemah, serta pandangan Board of Directors 

(BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak 

pemegang saham minoritas (Tadikapury, 2011). 

Good corporate governance mendapatkan 

perhatian luas setelah terjadinya berbagai krisis 

ekonomi tidak terkecuali Indonesia. Akibat 

buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan 

di Indonesia pada masa itu, menyebabkan 

perekonomian Indonesia terpuruk dan industri 

perbankan ikut  terganggu pada saat itu, sehingga 

Bank Indonesia sebagai regulator berupaya untuk 

menyelamatkan industri perbankan dengan cara 

mailto:ega_rahayuchandra@yahoo.com
mailto:Rimenta@yahoo.com
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pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

(BLBI) kepada bank-bank yang bermasalah. 

Indonesia mulai menerapkan prinsip tata 

kelola perusahaan sejak menandatangani Letter of 

Intent (LoL) dengan International Monetary Fund 

(IMF) yang salah satu bagian pentingnya adalah 

penjadwalan perbaikan pengelolaan perusahaan di 

Indonesia.  

Langkah kongkrit yang dilakukan Bank 

Indonesia sebagai regulator yaitu mengeluarkan 

PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bank Indonesia  No. 8/4/PBI/2006 

tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governancebagi Bank Umum. Bank Indonesia 

menyadari bahwa semakin kompleks permasalahan 

yang dihadapi oleh bank, maka semakin tinggi pula 

kualitas good corporate governance yang perlu 

diimplementasikan oleh dunia perbankan. 

Tujuan dari peraturan tersebut adalah 

untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi 

kepentingan stakeholders dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku 

umum pada perbankan. Peningkatan kualitas 

pelaksanaan good corporate governance 

merupakan salah satu upaya untuk memperkuat 

kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan 

visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 

(Pamungkas, 2013). 

Saat ini, industri perbankan dalam setiap 

kegiatan usahanya menerapkan fungsi tata kelola 

perusahaan (good corporate governance).Good 

corporate governance telah menjadi salah satu 

standar dalam menilai tingkat kesehatan bank yang 

kini disebut dengan RGEC. RGEC merupakan 

singkatan dari Risk, Good Corporate Governance, 

Earning dan Capital. 

Keberhasilan penerapan good corporate 

governance dapat dipengaruhi faktor internal dan 

faktor eksternal perusahaan atau organisasi yang 

bersangkutan. Dari salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi penerapan good corporate 

governance yaitu budaya organisasi 

(Lestari,2013;2) 

Berbagai penelitian memaparkan adanya 

korelasi yang kuat antara budaya perusahaan 

dengan good corporate governance, yang berarti 

semakin kuat penerapan budaya perusahaan maka 

semakin tinggi penerapan good corporate 

governance. Hal ini dikarenakan ada kesamaan 

fungsi antara budaya organisasi dan good 

corporate governance dimana budaya organisasi 

dan good corporate governance sama-sama 

memiliki fungsi sebagai acuan untuk pembuatan 

keputusan dari sebuah organisasi (Rindang dan 

Asteria, 2007). 

Sejalan dengan penelitian Rindang dan 

Asteria (2007), dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Aryadi (2006) tentang budaya perusahaan 

terhadap pelaksanaan good corporate governance 

menemukan bahwa budaya perusahaan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan good 

corporate governance dimana semakin tinggi 

budaya perusahaan yang diterapkan maka semakin 

baik pelaksanaan good corporate governance 

dalam perusahaan tersebut. 

Selain budaya perusahaan, terdapat 

variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

penerapan good corporate governance. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono dan 

Kompyurini (2007) dengan menggunakan variabel 

penelitian yaitu komitmen organisasi, pengendalian 

intern, penerapan good corporate governance dan 

kinerja yang dilakukan di rumah sakit dan diukur 

dengan pendekatan balance scorecard. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi, 

gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan 

pengendalian intern secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerapan good 

corporate governance. 

Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memfaktorkan variabel-variabel yang menurut teori 

dan penelitian mempunyai perngaruh terhadap 

implementasi good corporate governance. 

Selanjutnya akan melihat pengaruh faktor-faktor 

yang telah terbentuk terhadap implementasi good 

corporate governance dalam industri perbankan.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah 

yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. faktor apa saja yang akan terbentuk dari 

variabel-variabel yang telah dipaparkan dari 

para peneliti terdahulu? 

2. faktor apa saja yang bepengaruh terhadap 

implementasi good corporate governance? 

 

Metode Penelitian 
Variabel Bebas dalam Penelitian 

1. Budaya Organisasi 
Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan 

yang telah berlangsung lama dan dipakai serta 

diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai 

salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas 

kerja para karyawan dan manajer perusahaan 

(Fahmi, 2013:50). Budaya dari perusahaan 

memiliki nilai yang baik bagi kemajuan suatu 

organisasi dalam cakupan yang lebih luas dan 

mendalam serta merupakan elemen dasar bagi 

terciptanya suatu iklim perusahaan yang ideal 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga 

budaya merupakan sebuah pola yang dipelajari dan 

dipegang oleh suatu organisasi yang membedakan 

organsasi tersebut dengan organisasi lainnya.  

Untuk mewujudkan pelaksanaan good 

corporate governance yang sesuai dengan 

pedoman yang berlaku, diperlukan budaya 

organisasi yang mendukung pelaksanaan good 

corporate governance di dalam sebuah organisasi. 

Dalam implementasi good corporate governance 

perlu dikaji mengenai kesiapan dan kondisi budaya 

organisasi yang dari perusahaan karena terdapat 
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hal-hal yang harus dilaksanakan secara 

berkesinambungan terhadap kondisi budaya 

organisasi yang kondusif dan penting dalam 

implementasinya terhadap good corporate 

governance. 

2. Gaya Kepemimpinan 
Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang 

mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana 

mengarahkan mempengaruhi dan mengawasi orang 

lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan 

perintah yang direncanakan. Untuk memahami 

definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada 

beberapa definisi kepemimpinan yang 

dikemukakan oleh para ahli, seperti Robbins 

(2001:314) menyatakan bahwa: “kemampuan 

untuk mengarahkan kelompok untuk mencapai 

tujuan”. Griffin (2003:68) mengatakan bahwa 

pemimpin adalah individu yang mampu 

mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus 

mengandalkan kekerasan; pemimpin adalah 

individu yang diterima oleh orang lain sebagai 

pemimpin.  

Organisasi yang memperlihatkan 

kehebatannya dalam corporate governance selalu 

mempunyai pemimpin yang mampu berinteraksi 

dengan baik kepada seluruh jajaran karyawan di 

dalam perusahaan. Pemimpin juga berperan 

sebagai jembatan yang mampu menghubungkan 

antara pihak shareholders dan pihak stakeholders. 

Oleh karena itu, pemimpin sangat mempunyai andil 

dalam menerapkan dan menjalankan prinsip-

prinsip good corporate governance dalam 

perusahaan. 

3. Komitmen Organisasi 
Konsep tentang komitmen organisasi 

berkembang pada studi awal mengenai loyalitas 

individu yang diharapkan ada pada diri karyawan. 

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana 

seseorang karyawan memihak organisasi tertentu 

serta tujuan dan keinginnya untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi tersebut. 

Komitmen terhadap organisasi artinya 

lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena 

meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan 

untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi 

bagi kepentingan organisasi demi pencapaian 

tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen 

organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap 

organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan 

identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan. Dengan 

kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan 

loyalitas karyawan pada organisasi dan proses 

berkelanjutan dimana anggota organisasi 

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi 

dan keberhasilan serta kemajuan yang 

berkelanjutan. Sehingga, akan tercipta kondisi kerja 

yang kondusif yang membuat organisasi dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. 

4. Pengendalian Intern 
Pengendalian intern merupakan proses 

yang dirancang oleh manajemen organisasi untuk 

mendukung pencapaian tujuan sebuah perusahaan 

(Lestari, 2013;6). Selain itu, pengendalian intern 

juga merupakan salah satu cara untuk 

mengendalikan kegiatan yang ada di organisasi 

untuk menjaga sebuah organisasi dan 

meminimalkan hambatan atau risiko yang akan 

dihadapi organisasi. Dengan diterapkannya 

pengendalian intern secara efektif, maka organisasi 

telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate 

governance yaitu transparansi, akuntabilitas dan 

pertanggungjawaban. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance akan berhasil jika didukung oleh 

pengendalian intern yang efektif dari organisasi 

tersebut. 

5. Audit Intern 
The Institute of Professional Practice 

Framework (1999) mendefinisikan audit intern 

sebagai berikut: “Internal audit adalah independen, 

obyektif jaminan dan aktivitas konsultasi yang 

dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan 

operasi organisasi untuk mencapai tujuannya 

dengan membawa pendekatan disiplin yang 

sistematis untuk mengevaluasi meningkatnya 

efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan 

proses tata kelola”. 

Dalam kaitannya dengan implementasi 

good corporate governance dapat dijelaskan 

melalui esensi good corporate governance itu 

sendiri terkait pula dengan teori keagenan. Dalam 

perekonomian modern, manajemen dan 

pengelolaan perusahaan banyak dipisahkan dari 

kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

teori keagenan yang menekankan pentingnya 

pemilik perusahaan (shareholders) menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga 

professional yang disebut agen yang lebih mengerti 

dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Oleh karena 

itu, peranan audit intern akan berguna untuk 

mengawasi penerapan good corporate governance 

dalam rangka menjaga hubungan antara pemilik 

perusahaan dan pengelola perusahaan.  

 

Variabel Dependen dalam Penelitian 

Good Corporate Governance 
Corporate governance merupakan salah 

satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi 

ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, 

para pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

Corporate governance juga memberikan suatu 

struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-

sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana 

untuk menentukan teknik monitoring kinerja 

(Darmawati,et al 2004).  

Bank dunia memberikan definisi good 

corporate governance sebagai kumpulan hukum, 

peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib di penuhi, 

yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber 

perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna 

menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang 

berkesinambungan bagi para pemegang saham 

maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. 



Account: Megawati Rahayu Chandra, Tetty Rimenda, Frianto Pandia 

Politeknik Negeri Jakarta, 2015       Halaman   215 
 

Dalam implementasi good corporate 

governance, setiap bank harus memastikan bahwa 

asas-asas good corporate governance diterapkan 

pada setiap aspek bisnis dan seluruh jajaran bank. 

Asas good corporate governance meliputi 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi dan kewajaran.  

Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

populasi PT Bank Central Asia, Tbk dengan 

sampel sebanyak 60 orang dari Divisi Audit Intern 

dari perusahaan tersebut. Secara umum, jumlah 

sampel yang dianjurkan adalah antara 50-100 

sampel. Atau bisa dengan patokan rasio 10:1 dalam 

arti untuk satu variabel seharusnya ada 10 sampel 

(Santoso, 2002;94). 

Teknik Analisis Data 
Metode yang digunakan untuk menganalisis data 

yang dihasilkan dari kuisioner penelitian ini 

menggunakan analisis faktor dan analisis regresi 

berganda. Analisis faktor digunakan untuk 

mereduksi variabel yang ada dan saling berkorelasi, 

dimana dalam penelitian ini diindikasikan adanya 

keterkaitan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya. Variabel yang mempunyai korelasi akan 

menjadi satu faktor sehingga dapat memenuhi 

syarat untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel 

dependen. Sebelum melakukan analisis faktor, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian apakah 

himpunan data layak dianalisis dengan 

menggunakan analisis faktor (measure of sampling 

adequacy). Di dalam analisis faktor, terdapat 

beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi nilai dari pembobot faktor dan ragam 

khusus. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

komponen utama. Setelah memperoleh model 

analisis faktor dimana tujuan faktor adalah untuk 

memilih sejumlah variabel baru yang akan disbut 

faktor dimana faktor tesebut dapat menjelaskan 

total keragaman data. Adapun pemilihan faktor 

didasarkan pada total keragaman data yang dapat 

dijelaskna oleh sejumlah faktor yaitu minimal 

80%-90% (Jhonson dan Winchern, 2002).  

Seringkali suatu variabel nampaknya tidak 

langsung mempunyai korelasi dengan faktor 

manapun sehingga masuh sulit untuk menentukan 

variabel tersebut masuk ke dalam salah satu faktor 

yang terbentuk. Faktor-faktor dalam penelitian ini 

menggunakan rotasi orthogonal yaitu varimax 

diaman orthogonal tidak akan merubah nilai 

komunalitas akan tetapi propori keragaman 

variabel yang dapat dijelaskan oleh suatu faktor 

akan berubah. Selanjutnya faktor-faktor yang telah 

terbentuk dari variabel asal lalu dianalisis regresi 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

dari faktor-faktor yang telah terbentuk terhadap 

implementasi good corporate governance sebagai 

variabel dependen.  

 

Hasil dan Pembahasan 
Analisis Faktor 

Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Hasil uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dalam 

penelitian ini sebesar 0,801 yang berarti bahwa 

himpunan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dinyatakan baik untuk dilakukan analisis lebih 

lanjut. Selanjutnya hasil uji Measure of Sampling 

Adequacy (MSA) menunjukkan bahwa analisis 

dapat dilakukan tanpa ada variabel yang harus 

dikeluarkan.  

Metode Ekstraksi Nilai Pembobot 
 Initial Extraction 

Budaya 1,000 ,830 

Gaya_kepemi

mpinan 

1,000 ,793 

Komitmen_ 

organisasi 

1,000 ,979 

Pengendalian

_intern 

1,000 ,830 

Audit_intern 1,000 ,966 

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

variabel-variabel asal dengan faktor umum yang 

terbentuk dapat dilihat dari nilai komunalitasnya. 

Nilai komunalitas dapat menjelaskan proporsi 

keragaman variabel asal yang dapat dijelaskan oleh 

faktor umum yang terbentuk. Variabel komitmen 

organisasi mempunyai nilai komunalitas tertinggi 

yaitu sebesar 0,979 dimana 97,9% keragaman 

variabel presentase dapat dijelaskan oleh faktor 

umum yang terbentuk. Selanjutnya penentuan 

jumlah faktor dalam penelitian ini berdasarkan total 

keragaman data yang dapat dijelaskan sesuai 

dengan teori yang ada. Terbentuk tiga faktor yang 

dapat menjelaskan keragaman data yang terjadi 

sebesar 87,955%. Menurut Jhonson dan Whincern 

(2002) pemilihan faktor dapat didasarkan pada total 

keragaman data yang dapat dijelaskan oleh 

sejumlah faktor yaitu minimal 80% sampai dengan 

90%. 

 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,055 61,108 61,108 

2 ,901 18,010 79,119 

3 ,442 8,836 87,955 

4 ,373 7,469 95,424 

5 ,229 4,576 100,000 

 

Ketiga faktor utama juga menghasilkan matriks 

pembobot faktor yang nilai-nilai di dalamnya 

merupakan koefisien antara faktor umur dengan 

masing-masing variabel asalnya. Semakin nilai 

pembobot faktor maka semakin erat hubungan 

antara faktor umum dengan variabel asal. Nilai 

tersebut akan digunakan untuk menentukan 

penempatan variabel asal ke dalam salah satu 

faktor. 
Component Matrixa 
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 1 2 3 

Budaya ,907 ,036 -.075 

Gaya_kepemimpinan ,812 -,266 -,252 

Komitmen_organisasi ,674 -.592 ,417 

Pengendalian_intern ,848 ,191 -,273 

Audit_intern ,632 ,665 ,353 

Extraction Method: Principal Component Analysis 

 

Namun terkadang terjadi kemiripan nilai 

korelasi dari suatu variabel terhadap suatu faktor 

dan faktor lainnya sehingga masih sulit untuk 

menentukan variabel-variabel yang masuk ke 

dalam masing-masing faktor yang telah terbentuk. 

Seperti yang ditunjukkan dalam faktor 1, dimana 

nilai  pembobot faktor dari lima variabel hampir 

mendekati satu sama lain. Pada faktor 2 

menunjukan nilai pembobot faktor variabel budaya 

dan pengendalian intern saling mendekati tetapi 

sangat lemah dalam menjelaskan keragaman data. 

Sehingga masih sulit ditentukan variabel mana saja 

yang masuk ke dalam faktor 1, faktor 2 dan faktor 

3. Oleh karena itu, perlu dilakukan rotasi terhadap 

matriks pembobot tersebut. Agar dapat terlihat jelas 

variabel-variabel yang masuk ke dalam faktor1, 

faktor 2 dan faktor 3.  
Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 

Budaya ,750 ,389 ,341 

Gaya_kepemimpinan .799 ,033 ,393 

Komitmen_organisasi ,282 ,064 ,946 

Pengendalian_intern ,823 ,379 ,094 

Audit_intern ,245 ,950 ,053 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a 

Hasil rotasi varimax pada tabel diatas, 

menunjukkan distribusi variabel terlihat secara 

lebih jelas dan nyata. Berdasarkan nilai pembobot 

hasil rotasi, setiap variabel akan masuk ke dalam 

satu faktor saja dimana nilai pembobot tertinggi 

berada pada faktor tersebut dibandingkan pada 

faktor lainnya. Seperti variabel budaya organisasi, 

gaya kepemimpinan dan pengendalian intern 

mempunyai nilai pembobot tertinggi dalam faktor 1 

sehingga dapat dikelompokan kedalam faktor 1. 

Adapun variabel pembentuk setiap faktor beserta 

nilai pembobotnya secara lebih rinci dapat terlihat 

pada tabel sebagai berikut.  

Faktor Variabel asal Nilai 

pembobot 

Faktor 

1 

Budaya organisasi 

Gaya 

kepemimpinan 

Pengendalian intern 

0,750 

0,799 

0.823 

Faktor Audit intern 0,950 

2 

Faktor 

3 

Komitmen 

organisasi 

0,946 

 

Analisis Regresi Berganda 

Uji Normalitas 
Pengujian normalitas mrupakan pengujian tentang 

kenormalan distribusi residual yang diperlukan 

dalam analisis regresi.  

 

 
Grafik p-plot berbentuk titik-titik menyebar di 

sektar garis diagonal tidak menyimpang jauh dari 

garis diagonal dan seimbang di sisi kanan dan kiri 

garis yang berarti bahwa model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

Uji Multikolinearitas  

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas 

menunjukkan bahwa data dalam penelitian in bebas 

dari asumsi multikolinearitas dimana nilai 

tolerance faktor 1, faktor 3 dan faktor 3 yang telah 

terbentuk sebelumnya yaitu > 1,0 dan nilai VIF 

variabel tersebut <10.  

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

Faktor 1 

Faktor 2 

Faktor 3 

 

  

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

Uji Heterokedastisitas 
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

heterokedastisitas digunakan uji Park agar dapat 

mengetahui besar nilai signifikan pada penelitian 

ini. Berikut adalah tabel Uji Park yang 

menunjukkan uji heterokedastisitas dari model 

regresi yang digunakan.  

ANOVA
a 

Model Sig. 

               Regression 

1 Residual 

Total 

0,172b 
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Dari uji Park menunjukkan bahwa tingkat 

signifikansi sebesar 0,172 atau sebesar 17,2% yang 

berarti bahwa lebih besar dari asumsi uji Park yaitu 

5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data dalam penelitian ini tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas. 

Uji Signifikansi Model Regresi 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,767a ,589 ,567 5,21647 

a. Predictors: (constant), REGR factor score 3 for 

analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, 

REGR factor score 1 for analysis 1 

b. Dependent Variable: gcg 

 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi 

dengan bantuan SPSS, model persamaan pada tabel  

diatas memperlihatkan faktor-faktor yang terbentuk 

sebelumnya secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap penerapan good corporate 

governance pada PT Bank Central Asia, Tbk. 

Determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,567 

menunjukkan bahwa 56,7% variabel dependen 

yaitu penerapan good corporate governance dapat 

dijelaskan oleh faktor-faktor yang telah dibentuk 

sebelumnya. Sedangkan sisanya sebesar 43,3% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam peneitian ini.  

Uji Hipotesis Keberartian (Uji F) 
Uji F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

yaitu apakah faktor 1, faktor 2 dan faktor 3 benar-

benar berpengaruh terhadap variabel Y (penerapan 

good corporate governance). Hasil analisis 

berdasarkan tabel adalah sebagai berikut: 

Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf 

signifikansi sebesar 5%, maka : Jika F hitung> F tabel 

maka H0 ditolak, berarti masing-masing variabel 

bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Dalam 

penelitian ini, nampak bahwa F tabel sebesar 

2,38607 dan F hitung 26,742 dengan probabilitas 

0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 

0,005 dan Fhitung> F tabel maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang 

telah terbentuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ketiga faktor tersebut berpengaruh secara simultan 

terhadap penerapan good corporate governance. 

 

Uji Signfikansi Koefisien Korelasi (Uji t) 
Coefficients

a
 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) 

Factor 1 

Factor 2 

Factor 3 

82,180 

3,582 

4,406 

2,181 

,673 

,679 

,679 

,679 

 

,452 

,556 

,275 

a. Dependent Variable: gcg 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

Dari hasil uji t diatas, menunjukkan bahwa 

persamaan regresi berganda yang diperoleh dari 

hasil analisis yaitu Y = 82,180 + 3,582 X1 + 4,406 

X2+ 2,181 X3. Dengan kata lain, maka dari 

persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 82,180 menyatakan bahwa 

besarnya Y adalah 82,180 dengan asumsi 

bahwa X1, X2 dan X3 bernilai konstan. 

2. Faktor 1 menghasilkan nilai t hitung sebesar 

5,274 dengan probabilitas signifikansi sebesar 

0,000. Karena probabilitas kurang dari 0,05 

dan ttabel sebesar 2,004879, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara individual faktor 1 

dapat mempengaruhi secara nyata terhadap 

variabel Y (penerapan good corporate 

governance). Dimana koefisien regresi X1 

sebesar 3,582 menyatakan bawa setiap 

penambahan 1 (satuan) nilai X1 akan 

meningkatkan Y sebesar 3,582. 

3. Faktor 2 menghasilkan t hitung sebesar 6,488 

dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. 

Karena probabilitas kurang dari 0,05 dan t hitung 

> t tabel , maka dapat disimpulkan bahwa secara 

individual faktor 2 dalam mempengaruhi 

secara nyata terhadap variabel Y (penerapan 

good corporate governance). Dimana 

koefisien regresi X2 sebesar 4,406 menyatakan 

bahwa setiap penambahan 1 (satuan) nilai X2 

akan meningkatkan Y yaitu sebesar 4,406. 

4. Faktor 3 menghasilkan thitung sebesar 3,212 

dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,002. 

Karena probabilitas kurang dari 0,05 dan thitung 

> ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara 

individual faktor 3 dalam mempengaruhi 

secara nyata terhadap variabel Y (penerapan 

good corporate governance). Koefisien regresi 

X3 sebesar 2,181 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1(satuan) nilai X3 akan 

meningkatkan Y yaitu sebesar 2,181. 

 

Pembahasan 
Budaya organisasi yang terbentuk dalam 

perusahaan sangat mendukung implementasi good 

corporate governance dimana harus dilaksanakan 

secara berkesinambungan. Penerapan good 

corporate governance juga dipegaruhi oleh 

pengendalian intern suatu perusahaan, kondisi ini 

memperlihatkan bahwa semakin baik pengendalian 

intern yang ada dalam suatu perusahaan maka 

semakin baik pula implementasi good corporate 

governance. Pengendalian intern yang dilakukan 

oleh perusahaan dan budaya perusahaan yang 

terbentuk tidak terlepas dari gaya kepemimpinan 

yang diterapkan dalam perusahaan tersebut 
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sehingga ketiga variabel ini saling berkaitan satu 

dan lainnya. Dengan adanya gaya kepemimpinan 

yang baik dan pengendalian intern yang efektif, 

maka prinsip-prinsip good corporate governance 

dapat dijalankan dengan baik dalam perusahaan. 

Hal ini didukung oleh temuan Wiratno et all (2011) 

yang menyatakan bahwa budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan dan pengendalian intern berengaruh 

terhadap penerapan good corporate governance.  

Perubahan pada variabel asal yaitu audit 

intern dapat menyebabkan perubahan pada faktor 

2. Adapun peningkatan faktor 2 karena audit intern 

yang dilakukan perusahaan yang baik, sehingga 

memberikan pengaruh terhadap implementasi good 

corporate governance dalam perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) nilai 

signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 yang 

berarti bahwa faktor 2 berpengaruh signifikan 

terhadap implementasi good corporate governance 

sebagai variabel dependen. 

Salah satu pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan good corporate governance adalah 

audit intern. Dalam perusahaan, audit intern 

dilaksanakan guna membantu manajemen 

prusahaan agar dapat dapat menjalankan tanggung 

jawab secara efektif dan efisien. Audit intern 

berfungsi sebagai supervisi yang memastikan 

bahwa seluruh divisi dalam perusahaan telah 

melaksanakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan 

good corporate governance. Oleh karena itu, faktor 

audit intern sangatlah penting dalam melakukan 

evaluasi sistem pengawasan dalam pengelolaan 

usaha termasuk dalam mengevaluasi sejauh mana 

perusahaan telah mengimplementasikan good 

corporate governance dalam perusahaan.  

Perubahan pada variabel asal yaitu 

komitmen organisasi dapat menyebabkan 

perubahan pada faktor 3. Adapun peningkatan 

faktor 3 karena komitmen organisasi yang dimiliki 

tiap-tiap karyawan sangat tinggi sehingga 

memberikan pengaruh terhadap implementasi good 

corporate governance dalam perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) nilai 

signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 yang 

berarti bahwa faktor 3 berpengaruh signifikan 

terhadap implementasi good corporate governance 

sebagai variabel dependen. 

Dalam menjalankan peraturan-peraturan 

demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik 

dibutuhkan komitmen dari para karyawan untuk 

menjalankannya yang kemudian akan 

meningkatkan kinerja para karyawan dalam 

perusahaan tersebut. Dengan adanya komitmen 

organisasi yang tinggi dalam diri para karyawan, 

akan menciptakan kondisi kerja yang kondusif 

yang membuat organisasi dapat berjalan seara 

efektif dan efisien.  

  

Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Dari lima variabel yang digunakan, telah 

terbentuk tiga faktor yang masing-masing 

adalah faktor 1 yang terbentuk dari budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan dan 

pengendalian intern. Faktor 2 yang terbentuk 

dari variabel audit intern dan faktor 3 yang 

terbentuk dari variabel komitmen organisasi. 

2. Dari ketiga faktor yang terbentuk dari analisis 

faktor, ketiga faktor tersebut terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap implementasi 

good corporate governance. Berdasarkan hasil 

uji t dimana persamaan yang diperoleh yaitu 

Y= 82,180 + 3.582 X1 + 4,406 X2 + 2,181 X3. 

Faktor 2 mempunyai pengaruh yang lebih 

besar terhadap implementasi good corporate 

governance, kemudian disusul oleh faktor 1 

dan faktor 3. 

3. Faktor-faktor yang terbentuk dalam penelitian 

ini terbukti berpengaruh secara signifikan 

terhadap implementasi good corporate 

governance pada PT Bank Central Asia, Tbk. 
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