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ABSTRAK 

 

  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh etika 

audito internal terhadap pelaksanaan good corporate governance. Pengumpulan 

data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnnya. Penelitian ini dilakukan pada PT INTI (Persero) Bandung. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 

pendekatan deskriptif asosiatif, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah 

auditor internal yang berada pada bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT 

INTI (Persero) Bandung sebanyak 11 orang. Sampel dalam penelitian ini 

memakai teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian metode yang digunakan 

untuk mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah pengujian 

validitas dan reliabilitas, analisis koefisien korelasi product moment, analisis 

regresi linier sederhana, uji t sebagai pengujian hipotesis dan analisis koefisien 

determinasi.  

Dari pengujian statistik dapat diketahui bahwa nilai rata-rata etika audit 

internal sebesar 97,285 terletak diantara 92,4-110 termasuk dalam kriteria sangat 

baik, dan pada pelaksanaan good corporate governance sebesar 93,14 terletak 

diantara 92,4-110 termasuk dalam kriteria sangat baik. Perhitungan koefisien 

korelasi variabel etika auditor internal mempengaruhi pelaksanaan good corporate 

governance diperoleh nilai 0,729 yang diinterpretasikan kuat.  Berdasarkan hasil 

uji t dapat dilihat dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukkan 

nilai thitung  sebesar 2,384 sedangkan ttabel  sebesar 2,571. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa thitung  < ttabel yaitu 2,384 < 2,571, maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak atau Ha diterima, artinya etika auditor internal memberikan pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance. Hasil 

perhitungan koefisien determinasi sebesar 53,2 % artinya etika auditor internal 

memberikan pengaruh sebesar 53,2 % sedangkan sisanya yaitu 46,8 % merupakan 

pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 
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