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ABSTRAK 

Penerapan proses good corporate governance di Indonesia belum 

dipahami dan diterapkan sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah kasus yang 

dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero pada tahun 2005. 

Permasalahan ini didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balance. 

Padahal salah satu bentuk dari good corporate governance adalah dengan 
berjalannya fungsi check and balance di perusahaan. Komite audit merupakan 

bagian dari good corporate governance yang sangat penting sebagai salah 

satu organ pendukung. Dan dengan adanya peran komite audit yang efektif 

dapat membantu perusahaan dalam melakukan fungsi check and balance. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

karakteristik responden di PT Pindad (Persero), untuk mengetahui bagaimana  

peran komite audit di PT Pindad (Persero), untuk mengetahui bagaimana 
penerapan good corporate governance di PT Pindad (Persero), serta untuk 

mengetahui apakah peran komite audit berpengaruh terhadap penerapan good 

corporate governance pada PT Pindad (Persero). 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desktiptif 

dengan pendekatan studi kasus analitis. Objek penelitian ini adalah PT Pindad 

(Persero) yang memiliki business environment yang berbeda dengan 

perusahaan lainnya dan telah memiliki serta memfungsikan komite audit 

dalam menerapkan praktik good corporate governance. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan metode sampling jenuh dan diperoleh 35 responden. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana 

yang sudah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik.  

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan regresi linear 

sederhana, peran komite audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

penerapan good corporate governance. Hal tersebut berdasarkan hasil uji-t 

peran komite audit terhadap penerapan good corporate governance yang 

menghasilkan uji-t sebesar 0,013 < 0,05. Dengan demikian  hipotesis 
penelitian diterima, artinya peran komite audit berpengaruh terhadap 

penerapan good corporate governance  pada PT Pindad (Persero). Peran 

komite audit  mempunyai koefisien regresi sebesar 0.366 dengan arah positif, 

yang berarti semakin tinggi nilai peran komite audit, maka semakin tinggi 

nilai penerapan good corporate governance pada PT Pindad (Pesero). 
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