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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan 

good corporate governance (GCG). Seperti yang kita ketahui, audit internal 

merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk 

menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Kegiatan audit 

internal adalah untuk memberikan rekomendasi peningkatan proses tata kelola 

organisasi (good corporate governance) agar proses tersebut mampu untuk 

mencapai tujuan. Good corporate governance (GCG) pada dasarnya merupakan 

suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah audit internal dan Good 

Corporate Governance (GCG) pada sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yaitu PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Populasi yang diambil sebanyak 

20 orang auditor internal yang berada pada Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

pada PT Permodalan Nasional Madani (persero) dengan sampel sebanyak 17 

orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan penelitian metode deskriptif dan asosiatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan cara 

observasi, kuesioner, dan wawancara. Pengujian kualitas data dilakukan dengan 

uji validitas dan realibitas. Uji Statistik dilakukan dengan uji normalitas dan 

pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi sederhana, uji t, koefisien 

korelasi, dan koefisien determinasi. 

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi diketahui bahwa nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,608 yang artinya bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara audit internal dengan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 

pada PT Permodalan Nasional Madani (persero). Hasil analisis koefisien 

determinasi diketahui bahwa kontribusi audit internal terhadap pelaksanaan Good 

Corporate Governance (GCG) pada PT Permodalan Nasional Madani (persero) 

sebesar 37% sedangkan sisanya sebesar 63% merupakan kontribusi faktor-faktor 

lain selain audit internal. Penelitian ini memberikan suatu kesimpulan yaitu audit 

internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan Good 

Corporate Governance (GCG) pada PT Permodalan Nasional Madani (persero). 
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