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Berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan Good Corporate Governance pada 

perusahaan di Indonesia terjadi karena sangat minimnya peraturan mengenai hak dan 

kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan, masih banyaknya 

perusahaan yang belum akurat dalam penyampaian laporan keuangannya. Ketidak 

transparanan ini memungkinkan timbulnya kecurangan seperti korupsi semakin marak. 

Dengan kejadian ini berarti laporan keuangan pada perusahaan tersebut masih belum 

dikatakan andal. Maka dari itu dengan penerapan Good Corporate Governance yang 

berdasarkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan 

kewajaran diharapkan akan menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen 

perusahaan, sehingga mendorong terbentuknya kepercayaan investor dan efisiensi pasar 

sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance, 

keandalan laporan keuangan dan pengaruh penerapan GCG  terhadap keandalan laporan 

keuangan, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekplanatori 

yang bertujuan untuk menemukan bentuk hubungan antara satu variabel dependen terhadap 

perubahan dari variabel independen. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Good Corporate 

Governance berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan yang dilihat dari nilai t hitung 

sebesar 2.247 lebih besar dengan t tabel sebesar 1.701, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 
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I.PENDAHULUAN 

Berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan Good Corporate Governance pada 

perusahaan di Indonesia masih terjadi. Suatu perusahaan yang paling tinggi potensi 

terkorupsinya, penyimpangan tersebut terjadi karena pencatatan keuangannya tidak akurat 

dan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. Peristiwa ini menunjukkan 

betapa pentingnya masalah transparansi laporan keuangan, karena dengan ketidak 

transparanan ini memungkinkan timbulnya kecurangan seperti korupsi semakin marak. 

Kejadian ini berarti laporan keuangan pada perusahaan tersebut masih belum dikatakan 

andal, maka dari itu penerapan Good Corporate Governance yang berdasarkan prinsip 

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran diharapkan 

akan menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen perusahaan agar laporan 

keuangan perusahaan tersebut dapat dikatakan andal, agar bernilai di pasar modal global, 

informasi tersebut harus jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan serta menggunakan 

standar akuntansi yang diterima diseluruh dunia. (http://hukumonline.com: Senin,16 juli 

2012) 

Menurut Ikatan Ajuntan Indonesia  (2010:24), untuk menyediakan laporan keuangan 

yang akurat, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi/ peristiwa lainnya 

diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda 

sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi 

kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. 

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya 

dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Pelaporan keuangan menjadi wahana 

bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara 

ekonomi mengenai sumberdaya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang 

http://hukumonline.com/
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mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Informasi akan mempunyai manfaat jika 

disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya guna pengambilan keputusan. Nilai dari 

ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan determinan penting bagi tingkat 

kemanfaatan laporan tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK  (2010:6) 

Kinerja keuangan erat kaitannya dengan ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate 

Governance (GCG). GCG yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan 

nilai tambah bagi semua stakeholder dan menekan pentingnya hak pemegang saham untuk 

memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan 

untuk mengungkapkan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai 

semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (YPPMI & SC, 2002 

dalam Sulistyanto, 2003) sehingga penerapan prinsip corporate governance diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena ketepatan waktu merupakan salah satu 

faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang 

relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. 

Penilaian Forum Indonesia untuk Transportasi Anggaran berdasarkan hasil audit 

BPK tahun 2005-2011, yang menyatakan 24 BUMN berpotensi sebagai lembaga negara yang 

korup. Menteri BUMN  Dahlan Iskan mengatakan pengelolaan semua BUMN harus 

semakin transparan agar kinerja perusahaan semakin bagus, Belian menekankan, jika ada 

temuan penyimpangan yang mengindikasikan korupsi, maka hal itu harus dibongkar. 

(Sumber : TEMPO.CO, Jakarta, Ahad, 15 Juli 2012). 

BUMN telah berhasil melakukan penerbitan sejak tahun 1995 dan itu menjadikannya 

fleksibel. Dilihat dari struktur organisasi, BUMN merupakan sebuah bentuk organisasi semi 
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swasta yang didalamnya penuh dengan unsur prosedur, tata cara dan birokrasi. Jadi semua 

tertib dan teratur, termasuk fungsi pengawasannya. Namun kita belum mengetahui 

sebenarnya bagaimana penerapan Good Corporate Governance tersebut dalam keandalan 

laporan keuangannya. Bila ternyata Good Corporate Governance  berperan, ini berarti ada 

dukungan dari dalam BUMN itu sendiri untuk segera terwujud. (Keputusan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002) 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya pengaruh penerapan 

good corporate governance terhadap keandalan laporan keuangan. Tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan good corporate governance, mengetahui 

keandalan laporan keuangan dan mengetahui pengaruh penerapan good corporate governance 

terhadap keandalan laporan keuangan. 

 

II. KAJIAN  PUSTAKA 

2.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia), corporate governance 

adalah: 

 “Corporate governance is assets of rules that define the relationship  between 

shareholders, managers, creditors, the government, emplyees and  other internal and 

exsternal stakeholders in respect to their right and  responsibility or the system by 

which companies are directed and  controlled.” 

 

merujuk pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 

tentang penerapan praktik good corporate governance pada BUMN, definisi corporate 

governance adalah: 

 “Corporate governance adalah proses dan struktur yang digunakan oleh  organ 

BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka  panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,  berlandaskan Peraturan 

Perundangan dan nilai-nilai etika.” 
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2.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Dalam KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance 

pada BUMN pasal 3 menyatakan lima prinsip GCG yaitu: 

1. Transparansi (Transparancy), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai 

perusahaan. 

2. Kemandirian (Independency), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat 

terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundangan yang berlaku. 

5. Kewajaran (Fairness), yaitu perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2.3 Pengertian Keandalan Laporan Keuangan 

Pengertian keandalan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2010:6) adalah : 

“Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunannya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.”  

 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, dinyatakan bahwa andal memiliki arti bahwa informasi 

dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, 

menyajikan setiap fakta secara jujur, dapat diverifikasi secara netral. Informasi mungkin 
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relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.  

 

2.4 Karakteristik Kualitatif yang Andal Menurut SAK Bab Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan   

1. Penyajian Jujur 

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan 

untuk disajikan. Beberapa bentuk keandalan laporan keuangan dari penyajian jujur antara 

lain : 

a. Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 

yang seharusnya disajikan 

b. Dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik pengujian sesuai dengan 

makna transaksi serta peristiwa yang terjadi 

Informasi keuangan biasanya tidak luput dari risiko penyajian yang kurang jujur 

dari apa yang sebenarnya digambarkan. Hal tersebut bukan di sebabkan karena 

kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam 

mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun 

atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan 

peristiwa tersebut. 

2. Substansi Mengungguli Bentuk 

Jika informasi di maksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan 

disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 
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hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain pencatatan transaksi sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukum. 

3. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan juga harus lengkap 

dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan arena itu tidak dapat 

diandalkan dan tidak dapat ditinjau dari segi relevansi. 

Beberapa bentuk keandalan laporan keuangan dari kelengkapan antara lain : 

a. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan 

materialitas dan biaya 

b. Informasi harus diungkapkan secara menyeluruh sesuai dengan transaksi serta 

peristiwa yang terjadi. 

4. Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung 

pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan 

informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan 

pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. 

Beberapa bentuk keandalan laporan keuangan dari netralisasi antara lain : 

a. Informasi yang disajikan diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu 

b. Informasi yang disajikan tidak mengandung unsur untuk menguntungkan pihak 

tertentu dan merugikan pihak lain 
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5. Pertimbangan Sehat 

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan 

keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan manfaat pabrik 

serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpuasan 

semacam ini diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatannya dan dengan 

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan, pertimbangan 

sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi 

ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan 

kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.  

Beberapa bentuk keandalan laporan keuangan dari pertimbangan sehat antara lain : 

a. Mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi 

ketidakpastian 

b. Menyajikan informasi mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, atau 

pada standar yang telah ada 

2.5 Hipotesis.   

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan ada tidaknya 

pengaruh variabel X dengan variabel Y. Berikut ini adalah perumusan hipotesisnya : 

Ho =  Tidak ada pengaruh antara penerapan good corporate governance terhadap 

keandalan laporan keuangan 

Ha  =   Ada pengaruh antara penerapan good corporate governance terhadap keandalan 

laporan keuangan. 

III. METODE  PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori.  

3.1. Operasionalisasi Variabel. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variable yaitu : 
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a.Variabel bebas.  

Yaitu Good Corporate Governance , yang dilambangkan dengan X ( Variabel X).Adapun 

indikator yang digunakan adalah : 1). Transparansi, 2). Kemandirian, 3). Akuntabilitas, 4). 

Pertanggungjawaban dan 5). Kewajaran 

b.Variabel terikat.  

Yaitu Keandalan Laporan Keuangan,yang dilambangkan dengan Y ( Variabel Y).Adapun 

indikator yang digunakan adalah : 1). Penyajian Jujur, 2). Substansi Mengungguli Bentuk, 

3). Kelengkapan, 4). Netralitas dan 5). Pertimbangan Sehat 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi.dalam penelitian ini adalah karyawan BUMN bidang jasa di Bandung yaitu  

PT Pos Indonesia (Persero) , PT. PLN  dan PT. Jamsostek pada bagian Akuntansi yang 

berjumlah 30 orang. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. 

Menurut Sugiono (2010:122) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan 

sampel yakni sebanyak 30 orang. Adapun responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 

Responden Penelitian 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Data Primer, dengan cara: wawancara , kuesioner dan observasi 

No BUMN Alamat Jumlah  Responden 

1. 

2. 

3. 

 

PT. JAMSOSTEK 

PT. POS INDONESIA (persero) 

PT. PLN (persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten 

Jl. PHH.Mustofa No.24 Bandung 

Jl. Asia Afrika No.49 Bandung 

Jl. Asia Afrika No.63 Bandung 

10 

  8 

12 

                                           Jumlah 30 
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2. Data sekunder, Studi Kepustakaan (Library Research),  

 

3.4 Uji Kualitas Data 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan pengujian secara statistik yang berguna untuk mengetahui 

apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada angket yang harus di buang atau diganti karena 

dianggap tidak relevan.Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan formula 

korelasi product moment. Menurut Husseun umar (2008:166) 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Jika rxy hitung ≥ r tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. 

2. Jika rxy hitung ≤ r tabel, maka pernyataan dinyatakan tidak valid. 

 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabel dilakukan pada pernyataan-pernyataan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang 

sama., dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus Split half Spearman 

Brown menurut Sugiyono (2004:122)  

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Jika rhitung   ≥ rtabel  , maka pernyataan dinyatakan reliabel. 

2. Jika rhitung  ≤ rtabel  , maka pernyataan dinyatakan tidak reliabel. 

 

3.5 Pemilihan Test Statistik 

1. Analisis Regresi Linear sederhana 

persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut : 

Y = 3,257 – 0,503 X 

Dimana : Y = Keandalan Laporan Keuangan 

    X = Penerapan Good Corporate Governance 
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2. Koefisien Determiasi 

koefisien determinasi (kd), dengan rumus: 

 Kd = r
2
 x 100 % 

 

Misalnya bila diperoleh hasil dari rs = 0,9 maka kd = (0,9)2 x 100% = 81%. Ini 

berarti kontribusi variabel X terhadap naik turunnya variabel Y adalah sebesar 81%, dan 

sisanya 19% adalah kontribusi dari faktor-faktor lainnya. 

 

3.6 Penetapan Tingkat Signifikan 

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 karena dinilai 

cukup ketat dalam menguji hubungan variabel-variabel yang diteliti atau menunjukan 

hubungan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata dan merupakan tingkat 

signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Tingkat signifikansi 

0,05 artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 

95% atau toleransi kesalahan 5%. 

IV. HASIL ANALISIS 

4.1 Uji  Validitas 

Hasil uji validitas digunakan dengan bantuan Program Sofware SPSS 15 (statistical 

product and service solutions),  masing - masing variabel adalah bahwa hasil uji validitas 

variable  Good Corporate Governance dan Keandalan Laporan Keuangan di tiga perusahaan 

BUMN bidang jasa Bandung dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang diajukan penulis 

terhadap responden layak untuk dilanjutkan karena memiliki nilai di atas 0,300 (Saifuddin 

Azwar 2007;158) yaitu 0,361. 

4.2 Uji  Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas  digunakan dengan bantuan Program Sofware SPSS 15 (statistical 

product and service solutions),  masing - masing variabel adalah bahwa hasil uji reliabilitas 

yang dilakukan terhadap semua item dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua item 
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penelitian dapat dikatakan reliabel karena  nilai cronbach’s alpha > 0.60 yaitu 0,954 dan 

0,923, dengan demikian dapat dikatakan semua variabel sudah reliabel.  

 

4.3 Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Tiga Perusahaan BUMN 

bidang jasa Bandung 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran kuesioner kepada 30 orang di tiga 

perusahaan BUMN bidang jasa Bandung mengenai Penerapan Good Corporate Governance 

maka diperoleh bahwa Penerapan Good Corporate Governance di tiga perusahaan BUMN 

bidang jasa dapat dikatakan sudah memadai, karena nilai rata-rata dari keseluruhan 

pernyataan sebesar 3,75 yang berada pada interval 3,40-4,20 yang berarti baik, atau bisa 

dikatakan  memadai. 

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan menyajikan hasil 

analisis dalam bentuk nilai rata-rata Penerapan Good Corporate Governance berdasarkan data 

yang telah terkumpul di atas dalam bentuk gambar sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 4.1 Penerapan Good Corporate Governance di tiga perusahaan BUMN bidang jasa 

Bandung  
 

Berdasarkan gambar 4.1, dapat diketahui nilai rata-rata mengenai Penerapan Good Corporate 

Governance sebesar 3,75 yang berada pada interval 3,40-4,20 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Penerapan Good Corporate Governance di tiga perusahaan BUMN bidang jasa  

Bandung tergolong baik. 

 

1,00 1,80 2,59 

 

3,40 

 

4,20 

 

5,00 

 

Sangat 

Tidak Baik 
Tidak Baik 

Cukup 

Baik 

 

Baik 
Sangat 

Baik 

 

3,75 
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4.4 Keandalan Laporan Keuangan di Tiga Perusahaan BUMN  bidang Jasa  

Bandung 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran kuesioner kepada 30 orang di tiga 

perusahaan BUMN bidang jasa Bandung mengenai Keandalan Laporan Keuangan , maka 

diperoleh bahwa Keandalan Laporan Keuangan dapat dikatakan efektif, karena nilai rata-rata 

dari keseluruhan pernyataan sebesar  3,64 yang berada pada interval 3,40-4,20 yang artinya 

efektif.  

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan menyajikan hasil 

analisis dalam bentuk nilai rata-rata Keandalan Laporan Keuangan  berdasarkan data yang 

telah terkumpul di atas dalam bentuk gambar sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Efektivitas Keadalan Laporan Keuangan di BUMN bidang jasa Bandung 

 

Berdasarkan gambar 4.2, dapat diketahui nilai rata-rata mengenai mengenai 

Keandalan Laporan Keuangan  sebesar 3,64 yang berada pada interval 3,40-4,20 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Keandalan Laporan Keuangan di tiga perusahaan 

BUMN bidang Jasa  Bandung tergolong efektif. 

 

 

1,00 1,80 2,59 

 

3,40 

 

4,20 

 

5,00 

 

Sangat Tidak 

Efektif 

Tidak Efektif Cukup Efektif 

 

Efektif 
Sanga 

Efektif 

 

3,64 
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4.5 Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Keandalan 

Laporan Keuangan di Tiga Perusahaan BUMN  Bidang Jasa Bandung 

 

Untuk mengetahui pengaruh penerapan good corporate governance terhadap keandalan 

laporan keuangan., maka penulis melakukan pengujian tingkat hubungan antara variabel X 

terhadap Y dengan menggunakan  3  tahap yaitu :  

1. Analisis  Regresi Linear Sederhana 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear 

sederhana dan software SPSS 15 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Regresi Sederhana 

Sumber : Data kuesioner yang telah dikelola SPSS 15 

 

 Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara 

penerapan good corporate governance dan keandalan laporan keuangan, ini dilihat dari nilai t 

hitung sebesar 2.247 lebih besar dengan t tabel sebesar 1.701, yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Terdapat juga suatu persamaan dari tabel diatas yaitu persamaan regresi linear 

sederhana sebagai berikut : 

Y = 3,257 – 0,503 X 

Coefficients a 

3,275 1,483 1,437 .128 
-,503 423 .497  2,247   .034 

     
     
     

(Constant) 

GCG 

 
 
 

Model 
1 

B Std. Error 

Unstandardized 
Coefficients 

Beta 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Dependent Variable: keandalan lk a.  
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Dimana : Y = Keandalan Laporan Keuangan 

    X = Penerapan Good Corporate Governance 

Pada persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda 

negative yang berarti semakin baik penerapan good corporate governance maka semakin 

rendahnya kecurangan atau kesalahan dalam penerapan keandalan laporan keuangan yang 

timbul, sebaliknya semakin tidak baik penerapan good corporate governance akan membuat 

keandalan laporan keuangan semakin baik. 

 Nilai koefisien variabel x sebesar 0,503 menunjukkan bahwa untuk konstanta sebesar 

3,275 apabila tidak terjadi perubahan maka terjadi penurunan penerapan good corporate 

governance sebesar 0,503. 

2.Koefisien Determinasi  

  Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan good corporate governance 

terhadap keandalan laporan keuangan pada lima perusahan BUMN kota Bandung dalam 

bentuk persentase, maka digunakan perhitungan koefisien determinasi dengan rumus sebagai 

berikut : 

Untuk X dan Y 

Kd  = rs
2
 x 100% 

       = 0.695
2
 x 100% 

 = 48,30% 

Nilai koefisien determinasi ( R-Square) menunjukkan bahwa variabel X (Good 

Corporate Governance) menjelaskan variabel Y (Keandalan Laporan Keuangan). Dengan 

kata lain pengaruh penerapan good corporate governance terhadap keandalan laporan 
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keuangan sebesar 48,30%, sedangkan sisanya sebesar 51,70%, dijelaskan oleh faktor lain 

yang mana tidak diukur dalam penelitian ini. 

 

V. PEMBAHASAN   

1. Penerapan Good Corporate Governance pada tiga perusahaan BUMN di bidang jasa 

yang berada di Bandung secara umum telah dilaksanakan secara memadai, hal ini 

dilihat dari nilai rata-rata yaitu 3,75 yang berada pada interval 3,40-4,20 yang artinya 

memadai. Hal tersebut didukung oleh adanya : a). Transparansi, b). Kemandirian, c). 

Akuntabilitas, d). Pertanggungjawaban dan e). Kewajaran 

    2. Keandalan Laporan Keuangan pada tiga perusahaan BUMN di bidang jasa yang berada 

di Bandung secara keseluruhan dapat dikatakan efektif karena memiliki nilai rata-rata 

3,64 yang berada pada interval 3,40-4,20. 

       Hal tersebut ditunjang oleh tercapainya sebagai berikut: a). Penyajian Jujur, b). Substansi 

Mengungguli Bentuk, c). Kelengkapan, d). Netralitas dan e). Pertimbangan Sehat 

   3. Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Keandalan Laporan 

Keuangan yang dilihat dari nilai t hitung sebesar 2.247 lebih besar dengan t tabel sebesar 

1.701, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.  

 

VI.PENUTUP 

Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Keandalan Laporan 

Keuangan yang dilihat dari nilai t hitung sebesar 2.247 lebih besar dengan t tabel sebesar 

1.701, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.  
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