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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Proses Penyebaran Kuesioner 

 Peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner ke 

Perusahaan Besar Sedang di Semarang. Berikut rincian tabel proses 

penyebaran kuesioner penelitian ini: 

Tabel 4.1 Proses penyampelan dengan metode Purposive Sampling 

Kriteria Jumlah Perusahaan 

Total Keseluruhan Populasi  6032 

Tidak ada kontak yang tercantum (997) 

Perusahaan tidak bersedia menerima kuesioner (4630) 

Perusahaan tidak memiliki laporan keuangan (71) 

Perusahaan tidak menggunakan software 

akuntansi (243) 

Perusahaan yang memiliki laporan keuangan 

dan menggunakan software akuntansi 91 

Sumber: data BPS yang diolah (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020) dan data 

primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

 Tabel 4.1. menunjukan bahwa tingkat respon dari penelitian ini sebesar 

5,1%  dengan rincian bahwa dari total populasi sebesar  6032, perusahaan yang 

bersedia dalam mengisi kuesioner sebesar 305 Perusahaan Besar Sedang di 

Semarang, dan perusahaan yang lolos kriteria penelitian sebesar 91 Perusahaan 
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Besar Sedang di Semarang. Tingkat respon penelitian ini terbilang kecil 

disebabkan karena tidak adanya kontak yang tercantum dalam data, 

ketidaksediaan perusahaan dalam menerima kuesioner. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Analisis karakteristik responden digunakan untuk memperoleh gambaran 

dari responden yang diteliti. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini 

sebanyak 91 responden. Berdasarkan informasi yang diperoleh, responden 

digolongkan ke dalam beberapa golongan, sebagai berikut: 

1. Omset instansi dalam setahun 

Grafik 4.1 Omset Instansi dalam Setahun  

 
Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Berdasarkan grafik 4.1 diketahui bahwa responden tertinggi sebanyak 29 

perusahaan memiliki omset Rp 2.500.000.000-4.000.0000 dengan 

persentase sebesar 32% 

2. Jumlah karyawan yang dimiliki instansi 
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Grafik 4.2 Jumah Karyawan  

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Berdasarkan grafik 4.2 diketahui bahwa responden tertinggi memiliki 

karyawan sebanyak 20-40 orang berjumlah 46 perusahaan dengan 

persentase 50,55% 

3. Lama operasional 

Grafik 4.3 Lama Operasional 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 
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Berdasarkan grafik 4.3 diketahui bahwa lama operasional responden 

tertinggi selama kurang dari 10 tahun berjumlah 27 perusahaan dengan 

persentase 30%. 

4. Sektor pelayanan 

Grafik 4.4 Sektor Pelayanan 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Berdasarkan grafik 4.4 diketahui bahwa sektor pelayanan domestik 

merupakan responden tertinggi yang berjumlah 65 perusahaan dengan 

persentase sebesar 72% 

5. Jumlah karyawan senior 
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Grafik 4.5 Jumlah Karyawan Senior  

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Berdasarkan grafik 4.5 diketahui bahwa responden tertinggi memiliki 

karyawan senior lebih dari 10 orang berjumlah 33 perusahaan dengan 

persentase 36% 

6. Level edukasi karyawan admin 

Grafik 4.6 Level Edukasi Admin  

 



 

39 
 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Berdasarkan grafik 4.6 diketahui bahwa level edukasi admin responden 

rata-rata adalah S1 berjumlah 41 dengan persentase sebesar 45% 

4.3 Analisis Tabulasi Silang 

Berdasarkan data responden yang didapatkan, peneliti melakukan 

analisis tabulasi silang antara data demografi responden. 

Tabel 4.2 Omset dan Jumlah Karyawan 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Hasil data menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner 

memiliki omset Rp 2.500.000.000- Rp 4.000.000.000 dengan jumlah 

karyawan sebanyak 20-40 orang yaitu terdapat 20 responden 
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Tabel 4.3 Omset dan Lama Operasional 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Hasil data menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner 

memiliki omset Rp 2.500.000.000- Rp 4.000.000.000 dengan lama 

operasional kurang dari 10 tahun yaitu terdapat 10 responden 

Tabel 4.4 Jumlah Karyawan dan Lama Operasional 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Hasil data menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner 

memiliki 20-40 orang karyawan dengan lama operasional kurang dari 10 

tahun yaitu terdapat 16 responden. 
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Tabel 4.5 Jumlah Karyawan dan Jumlah Karyawan Senior selain Keluarga 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Hasil data menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner 

memiliki 20-40 orang karyawan dengan 1-3 orang karyawan senior selain 

anggota keluarga yaitu terdapat 26 responden. 

Tabel 4.6 Lama Operasional dan Sektor Pelayanan 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Hasil data menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner 

memiliki lama operasional kurang dari 10 tahun dengan sektor pelayanan 

domestik yaitu terdapat 20 responden. 
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Tabel 4.7 Lama Operasional dan Jumlah Karyawan Senior selain Keluarga 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Hasil data menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner 

memiliki lama operasional kurang dari 10 tahun dengan 1-3 orang jumlah 

karyawan senior selain anggota keluarga yaitu terdapat 11 responden. 

 

Tabel 4.8 Sektor Pelayanan dan Level Edukasi Admin 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 2) 

 

Hasil data menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner 

memiliki sektor pelayanan domestik dengan level edukasi admin S1 yaitu 

terdapat 32 responden. 
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4.4 Uji Kuesioner 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan dari tiap-tiap 

pertanyaan pada kuesioner. Uji ini mencari nilai korelasi pearson antara masing-

masing item dengan skor total, dengan taraf signifikansi (α) = 5% dan derajat 

kebebasan = n-2 (dk = 91-2 = 89). Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh rtabel 

sebesar 0,2061 (two-tailed). Syarat yang harus dipenuhi pada uji ini adalah rhitung 

harus lebih besar dari rtabel.  
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Tabel 4.9 Uji Validitas 

Variabel ButirPertanyaan R hitung R tabel Keputusan 

Sistem 

Pembukua

n (SB) 

SB 1 0,338 0,2061 Valid 

SB 2 0,271 0,2061 Valid 

SB 3 0,453 0,2061 Valid 

SB 4 0,315 0,2061 Valid 

SB 5 0,299 0,2061 Valid 

SB 6 0,318 0,2061 Valid 

Laporan 

Keuangan 

(LK) 

LK 1 0,593 0,2061 Valid 

LK 2 0,306 0,2061 Valid 

LK 3 0,488 0,2061 Valid 

LK 4 0,304 0,2061 Valid 

LK 5 0,453 0,2061 Valid 

LK 6 0,487 0,2061 Valid 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

(SAK) 

SAK 1 0,314 0,2061 Valid 

SAK 2 0,664 0,2061 Valid 

SAK 3 0,336 0,2061 Valid 

SAK 4 0,484 0,2061 Valid 

SAK 5 0,22 0,2061 Valid 

SAK 6 0,336 0,2061 Valid 

Sistem 

Pengangga

ran (SP) 

SP 1 0,32 0,2061 Valid 

SP 2 0,566 0,2061 Valid 

SP 3 0,319 0,2061 Valid 

SP 4 0,526 0,2061 Valid 

SP 5 0,311 0,2061 Valid 

SP 6 0,596 0,2061 Valid 
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Tata 

Kelola 

(TK) 

TK 1 0,577 0,2061 Valid 

TK 2 0,544 0,2061 Valid 

TK 3 0,422 0,2061 Valid 

TK 4 0,4 0,2061 Valid 

TK 5 0,405 0,2061 Valid 

TK 6 0,409 0,2061 Valid 

TK 7 0,414 0,2061 Valid 

TK 8 0,46 0,2061 Valid 

TK 9 0,441 0,2061 Valid 

TK 10 0,427 0,2061 Valid 

TK 11 0,403 0,2061 Valid 

TK 12 0,478 0,2061 Valid 

TK 13 0,318 0,2061 Valid 

TK 14 0,222 0,2061 Valid 

TK 15 0,372 0,2061 Valid 

TK 16 0,291 0,2061 Valid 

TK 17 0,578 0,2061 Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 4) 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir 

pertanyaan memiliki nilai rhitung ≥ rtabel, sehingga dikatakan valid. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian menggunakan nilai Cronbach’s Alpha. Uji dilakukan dengan 

taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel disajikan 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4.10 Uji Reliabilitas  

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Sistem Pembukuan (SB) 0,613 Reliabel 

Laporan Keuangan (LK) 0,606 Reliabel 

Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) 

0,619 
Reliabel 

Sistem Penganggaran (SP) 0,600 Reliabel 

Tata Kelola Perusahaan (TK) 0,798 Reliabel 

 Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 6) 

 

 Berdasarkan tabel di atas, nilai cronbach’s alpha dari variabel SB, LK, 

SAK, SP, dan TK berada di atas 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kuesioner reliabel, dengan tingkat reliabilitas moderat 

4.5 Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data penelitian 

meliputi rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, total, dan range 
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Tabel 4.14 Tabel Statistik Deskriptif 

 

Variabel Kategori Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Rata-Rata 

 Rendah Sedang Tinggi  Min Max  

Sistem 

Pembukuan 

1 - 2,33 2,34 - 

3,66 

3,67 - 5 1-5 2 5 4.45 

Laporan 

Keuangan 

1 - 2,33 2,34 - 

3,66 

3,67 - 5 1-5 2 5 4.17 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

1 - 2,33 2,34 - 

3,66 

3,67 - 5 1-5 2 5 4.03 

Sistem 

Penganggaran 

1 - 2,33 2,34 - 

3,66 

3,67 - 5 1-5 2 5 4.14 

Tata Kelola 1 - 2,33 2,34 - 

3,66 

3,67 - 5 1-5 2 5 4,11 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 5) 

 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa variabel sistem pembukuan 

memiliki skor rata-rata sebesar 4,45 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

menunjukan sistem pembukuan merupakan proses pencatatan transaksi keuangan 

dengan mengungkapkan kejelasan transaksi yang sudah dilakukan di dalam 

perusahaan untuk menghindari kecurangan. Sedangkan variabel laporan keuangan 

memiliki skor rata-rata sebesar 4,17 yang termasuk kategori tinggi. Hal ini 

menunjukan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah dokumen yang 
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mengungkapkan transaksi perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menjadi 

dasar dalam pembuatan keputusan sekaligus evaluasi kinerja perusahaan.  

Untuk variabel standar akuntansi  memiliki skor rata-rata sebesar 4,03 

yang termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa standar akuntansi 

keuangan merupakan sebuah dasar atau pedoman dalam pembuatan laporan 

keuangan untuk memudahkan pihak internal maupun eksternal dengan penyajian 

laporan keuangan yang seragam. Untuk variabel sistem penganggaran memiliki 

skor rata-rata sebesar 4,14 yang termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukan 

bahwa sistem penganggaran merupakan sebuah kontrol dalam melakukan estimasi 

biaya dalam suatu perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam suatu 

perusahaan. Sedangkan untuk variabel tata kelola memiliki skor rata-rata 4,11 

yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan jika tata kelola 

merupakan sistem yang mengatur tugas dan tanggung jawab setiap individu di 

dalam perusahaan serta prosedur pengendalian perusahaan untuk mendapatkan 

keputusan yang terbaik bagi perusahaan. 
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Tabel 4.15 Tabel Compare Means 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 5) 

 

Berdasarkan tabel 4.15 Compare Means menunjukkan bahwa mayoritas 

responden berdasarkan lama operasional kurang dari 10 tahun memiliki rata-rata 

3.24 dan 1-3 orang karyawan senior selain anggota keluarga memiliki rata-rata 

3.67 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat 
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kepercayaan yang sedang terhadap penerapan standar akuntansi keuangan menjadi 

dasar atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari hasil analisis 

tabel compare means ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan 

perusahaan keluarga dengan pengalaman operasional yang baru, sehingga 

pemahaman responden mengenai penerapan standar akuntansi keuangan dalam 

perusahaan tidak cukup tinggi. Namun dari segala golongan responden dalam 

tabel 4.15 menunjukkan bahwa sistem pembukuan memiliki tingkat kepercayaan 

yang paling tinggi di antara semua variabel lainnya, sehingga hal ini memiliki arti 

bahwa seluruh golongan responden setuju apabila sistem pembukuan dapat 

menjadi dasar pencatatan transaksi guna menghindari kecurangan dalam 

perusahaan. 

 

4.6 Uji Asumsi Klasik 

4.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan nilai unstandardized 

residual dari model regresi dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov. Hipotesis yang digunakan untuk uji ini adalah: 
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Tabel 4.11 Uji Normalitas 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 7) 

 

 Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian one sample kolmogorov-smirnov 

test menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,122 yang berarti ≥ 0,05. Sehingga, 

nilai residual data dinyatakan berdistribusi normal. 

4.6.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi yang 

kuat, maka dapat dikatakan telah terjadi masalah multikolinearitas dalam model 

regresi. Tabel berikut merupakan hasil dari uji multikolinearitas menggunakan 

IBM SPSS. 
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Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas 

Variabel Independen 

Variabel Dependen: Tata 

Kelola 

Tolerance VIF 

Sistem Pembukuan .831 1.203 

Laporan Keuangan .546 1.833 

Standar Akuntansi 

Keuangan .529 1.892 

Sistem Penganggaran .470 2.127 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 8) 

  

Berdasarkan hasil pengujian, nilai tolerance untuk variabel SB, LK, SAK, 

dan SP > 0,1, dan nilai VIF < 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

gejala multikolinearitas pada model regresi ini. 

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi kesalahan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Uji dilakukan dengan uji glejser. Jika nilai signifikansi (sig.) antara 

variabel independen dengan absolut residual ≥ 0,05, maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Tabel berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas 
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Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas  

Variabel Independen 

Variabel Dependen: Tata 

Kelola 

Sig 

Sistem Pembukuan .850 

Laporan Keuangan .289 

Standar Akuntansi 

Keuangan .809 

Sistem Penganggaran .065 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 9) 

 

 Berdasarkan hasil uji glejser, diperoleh nilai signifikansi variabel SB, LK, 

SAK, dan SP lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini. 

 

4.7 Pengujian Hipotesis 

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menjawab hipotesis apakah 

sistem pembukuan, laporan keuangan, standar akuntansi keuangan, dan sistem 

penganggaran secara parsial berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan.  

Tabel 4.16 Daya Jelas Model 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 10) 
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Dalam hasil data menunjukkan Adjusted R-square sebesar 0,334, hal ini 

menunjukkan bahwa sebesar 33,4% terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

Tabel 4.17 Uji F 

 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 10) 

 

Dalam hasil data menunjukkan Sig 0,00 < 0,05 serta F hitung 12,281 > F tabel 

2,53  yang dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen  

Tabel 4.18 Analisis Regresi Berganda 

Variabel Independen 

Variabel Dependen: Tata 

Kelola 

Sig Beta 

Sistem Pembukuan .024 .217 

Laporan Keuangan .041 .241 

Standar Akuntansi 

Keuangan .727 .041 

Sistem Penganggaran .029 .288 

Sumber: data primer yang diolah, 2021 (lampiran 11) 
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H1: Sistem Pembukuan berpengaruh positif terhadap Tata Kelola Perusahaan 

Berdasarkan hasil olah data, variabel sistem pembukuan memiliki nilai 

Beta positif dan nilai sig.< 0,05 (0,024<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem pembukuan berpengaruh positif terhadap tata kelola perusahaan. Dengan 

demikian hipotesis 1 diterima.  

Dalam melakukan sistem pembukuan tentunya perusahaan menerapkan 

prosedur untuk menghindari kecurangan sekaligus untuk mengatur penggunaan 

akun yang digunakan dalam proses pembukuan. Dalam prosedur tersebut 

diperlukan adanya verifikasi oleh pihak yang bertanggung jawab sebagai bentuk 

kontrol dalam  seluruh  proses pencatatan transaksi. Setelah  lolos verifikasi, 

dokumen  tersebut perlu ditandatangani oleh pembuat dan penerima dokumen. 

Sehingga dari hasil proses sistem pembukuan ini akan mencerminkan bahwa 

perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas mengenai kejelasan dalam  tanggung 

jawab pencatatan transaksi, baik dari pembuat dokumen pembukuan tersebut 

maupun pihak yang menerima atau pihak yang bertanggung jawab mengetahui isi 

dari dokumen yang sudah dibuat, dan juga perusahaan menerapkan prinsip 

keterbukaan informasi yang turut mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uyar, 

Gungormus, & Kuzey (2017)) dan Rachmawati (2019) 

H2: Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Tata Kelola Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, variabel laporan keuangan 

memiliki nilai Beta positif dan sig.< 0,05 (0,041<0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola perusahaan. 

Dengan demikian hipotesis 2 diterima.  
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Perusahaan menyajikan laporan keuangan wajib maupun tambahan 

sebagai informasi calon investor yang akan menanamkan modal dalam perusahaan 

tersebut. Pihak manajemen juga dapat menggunakan laporan keuangan sebagai 

evaluasi kinerja perusahaan serta sebagai dasar dalam proses pembuatan 

keputusan untuk pertimbangan kelangsungan perusahaan kedepannya. Dari 

laporan ini, pihak perusahaan dapat menganalisis proses yang menguntungkan 

maupun merugikan perusahaan sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan 

yang tepat untuk kedepannya, dan dari informasi yang disajikan dapat 

mengindikasikan perusahaan menyajikan laporan keuangan tanpa mengandung 

kecurangan. Sehingga dengan adanya penyajian laporan keuangan dalam 

perusahaan turut mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban penyusunan maupun penyajian laporan 

keuangan dari perusahaan dan juga memberikan keterbukaan informasi, yang 

mana hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uyar, Gungormus, & Kuzey 

(2017) dan Rachmawati (2019)   

H3: Standar Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap Tata Kelola 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, variabel standar akuntansi 

keuangan (SAK) tidak berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini 

karena variabel SAK memiliki nilai sig.> 0,05 (0,727 > 0,05). Dengan demikian 

hipotesis 3 ditolak. Alasan ditolaknya hipotesis ini karena mayoritas responden ini 

merupakan perusahaan keluarga dengan lama operasional kurang dari 10 tahun 

serta jumlah karyawan senior selain anggota keluarga yang sedikit, sehingga hal 
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ini dapat menunjukan responden kurang memahami peran SAK dalam mengatur 

tata kelola perusahaan yang baik. 

Dalam pertanyaan kuesioner Standar Akuntansi Keuangan yang 

dipertanyakan dalam penelitian ini kurang spesifik sehingga menyebabkan 

kerancuan pemahaman responden terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang 

dimaksud di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hal ini berdampak dalam 

pengisian kuesioner, dan menunjukkan standar akuntansi keuangan tidak memiliki 

pengaruh terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Uyar, Gungormus, & Kuzey (2017) dan 

Rachmawati (2019). 

H4: Sistem Penganggaran berpengaruh positif terhadap Tata Kelola Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, variabel sistem penganggaran 

memiliki nilai Beta positif dan nilai sig.< 0,05 (0,029<0,05). Maka dapat 

disimpulkan sistem penganggaran dapat berpengaruh positif terhadap tata kelola 

perusahaan. Dengan demikian hipotesis 4 diterima. 

 Penganggaran dibutuhkan sebagai target untuk membatasi manajer dalam 

mengeluarkan biaya sehingga anggaran menjadi  alat untuk pengendalian 

keuangan perusahaan. Maka dari itu, perlu adanya unit yang terpisah dalam 

anggaran agar memudahkan manajer dalam mengontrol tiap unit bisnis. Dengan 

demikian, penerapan anggaran di dalam perusahaan membantu manajer dalam 

pembuatan keputusan untuk tahap selanjutnya, dan juga memotivasi manajer 

untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya di perusahaan atau mengefisiensi 

biaya pengeluaran. Maka, penganggaran dianggap sebagai dasar dari tata kelola 

perusahaan, karena bila penganggaran dalam perusahaan tersebut tertata, maka 
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tata kelola perusahaan pun tertata  baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas yaitu 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Uyar, Gungormus, & 

Kuzey (2017) dan Rachmawati (2019) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


