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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

sistem pengendalian manajemen dan pengendalian internal terhadap 

kinerja perusahaan pada PT.Karwikarya Wisman Graha Tanjungpinang. 

Pengumpulan data menggunakan metode survey melalui penyebaran 

kuesioner. Teknik sampel menggunakan purposive sampling berjumlah 

32 responden yang disebarkan kepada karyawan bagian akuntansi dan 

karyawan yang ikut berpartisipasi dalam bidang penganggaran di 

kawasan perusahaan PT. Karwikarya Wisman Graha Tanjungpinang. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif 

dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, 

dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan, sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Kata kunci : Sistem Pengendalian Manajemen, Pengendalian Internal, 

Kinerja Perusahaan 

I PENDAHULUAN 

Dalam dunia ekonomi, semakin ketatnya persaingan antar 

perusahaan dari tahun ke tahun menuntut perusahaan harus mampu 

bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain. Salah 

satu hal yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar mampu bertahan 

dalam persaingan yang ketat yaitu dengan meningkatkan kinerja 

perusahaan. Karena kinerja suatu perusahaan merupakan efisiensi 

yang berupa modal, material, peralatan, dan keahlian yang dapat 

dioptimalkan untuk mengerjakan produksi barang dan jasa pada 

perusahaan. Pengendalian manajemen merupakan salah satu dari 

beberapa tipe aktivitas perencanaan dan pengendalian yang ada 

dalam suatu organisasi. Setiap perusahaan memerlukan pengendalian 

manajemen, karena sistem tersebut dibuat untuk mengatur aktifitas 

anggota organisasi melalui para manajer organisasi agar sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan  oleh perusahaan. 

Dikaitkan dengan pengendalian internal dalam suatu perusahaan 

yang telah berjalan sebaiknya memantau seluruh kegiatan 

operasionalnya. Sebuah pengendalian digunakan untuk membantu 

memantau kegiatan-kegiatan dalam perusahaan. Menurut (Bodnar dan 

Hopwood,2004:10)Proses pengendalian internal yaitu mengindikasikan 

tindakan yang di ambil dalam suatu organisasi untuk mengatur dan 

mengarahkan aktivitas dalam organisasi tersebut. Pengendalian 

memastikan bahwa kebijakan dan arahan manajemen dijalankan secara 



semestinya. Pengelolaan dan penerapan pengendalian internal yang 

baik maka akan memungkinkan suatu perusahaan dalam pencapaian 

tujuannya.  

PT. Karwikarya Wisman Graha Tanjungpinang Kepulauan Riau 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Garment (KONVEKSI). 

Perusahaan ini berorientasi memberikan hasil produksi pakaian jadi 

yang terbaik. Maka dari itu diperlukan adanya sistem pengendalian 

manajemen perusahaan agar perusahaan dapat melaksanakan strategi 

dan kebijakan organisasi secara efesien dan efektif. 

Adanya tingkat persaingan yang semakin ketat, menuntut PT. 

Karwikarya Wisman Graha  harus mampu bertahan dan berkompetisi 

dengan perusahaan lainnya. Salah satu hal yang dapat ditempuh agar 

mampu bertahan dalam persaingan adalah memberikan perlindungan 

bagi entisitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi 

kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan 

aturan.  Sistem pengendalian manajemen dan Pengendalian internal 

dibutuhkan dalam suatu organisasi perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

mendorong penulis utnuk melakukan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen dan Pengendalian Internal 

terhadap Kinerja Perusahaan “ (Studi kasus PT. Karwikarya Wisman 

Graha Tanjungpinang Kepulauan Riau). 

Berdasarkan gambaran yang telah diungkapkan pada latar 

belakang, maka perumusan masalah dalam penilitian ini adalah : 

1. Apakah sistem pengendalian manajemen berpengaruh 

terhadap kinerja pada PT. Karwikarya Wisman Graha ? 

2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap 

kinerja pada PT. Karwikarya Wisman Graha ? 

3. Apakah sistem pengendalian manajemen dan pengendalian 

internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pada PT. 

Karwikarya Wisman Graha ? 

 

Tujuan utama penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen 

terhadap kinerja PT. Karwikarya Wisman Graha ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap 

kinerja PT. Karwikarya Wisman Graha ? 

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen dan 
pengendalian internal terhadap kinerja PT. Karwikarya Wisman 

Graha ? 

 

II TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Kinerja perusahan menurut (Tika, 2006:122) adalah fungsi 

hasil-hasil pekerjaan/kegiatan yang ada dalam perusahaan yang 

dipengaruhi faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu. Adapun 



faktor intern yang mempengaruhi kinerja kelompok terdiri dari 

kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi, motivasi, persepsi 

peran, dan karekteristik kelompok kerja. Sedangkan yang 

mempengaruhi faktor eksternal antara lain berupa peraturan 

ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, nilai-nilai sosial, 

serikat buruh, kondisi ekonomi, perubahan lokasi kerja, dan 

kondisi pasar. 

Tujuan kinerja perusahaan adalah untuk memotivasi personel 

mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang 

telah diterapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil 

yang diinginkan oleh organisasi (Chairani dan Lestari, 2011). 

Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh 

manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasinya agar 

melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efesien dan 

efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi (R.A Supriyono, 

2000:27) dalam Triyane (2005). Secara kontekstual sistem 

pengendalian manajemen dalam penelitian ini dipandang dari 

perspektif akuntansi dengan melihat mekanisme sistem akuntansi 

manajemen Porporato (2006) dalam Kurniawan (2009), yaitu : 

1. Penganggaran dan perencanaan  

2. Alokasi biaya 

3. Transfer prices 

4. Pengukuran kinerja 

Menurut (Bodnar dan Hopwood, 2004:10) Proses pengendalian 

internal yaitu mengindikasikan tindakan yang di ambil dalam suatu 

organisasi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas dalam 

organisasi tersebut. Pengendalian memastikan bahwa kebijakan dan 

arahan manajemen dijalankan secara semestinya. Proses pengendalian 

internal organisasi terdiri dari lima elemen yaitu, (1) Lingkungan 

pengendalian, (2) Pengukuran resiko, (3) Aktivitas pengendalian, 

(4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pengawasan (Bodnar dan 

Hopwood, 2004:11). 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

SISTEM 

PENGENDALIAN 

PENGENDALIAN 

INTERNAL 

KINERJA 

PERUSAHAAN 



Berdasarkan kerangka penulisan diatas penulis 

menyimpulkan dugaan sementara hipotesis sebagai berikut : 

H1 :Sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja   

perusahaan 

H2      :Pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

H3 : Sistem pengendalian manajemen dan pengendalian internalsecara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

III METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Karwikarya 

Wisman Graha yang jumlah karyawannya kurang lebih sebanyak 155 

orang. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT. 

Karwikarya Wisman Graha adalah karyawan bagian akuntansi dan  

karyawan yang berpartisipasi dalam bidang penganggaran yang 

berjumlah 32 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Metode Pengumpulan Data : 

a. Teknik Observasi 

Metode pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan 

daripenelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung 

terhadapobjek penelitian. 

b. Wawancara 

Metode pengambilan data yang pelaksanaaannya dapat dilakukansecara 

langsung berhadapan dengan yang di wawancarai tetapi dapat 

jugasecara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan 

untuk dijawabpada kesempatan lain. 

c. Kuesioner 

Jika kuesioner sudah ada dan sudah digunakan dipenelitian – 

penelitian lain, peneliti tidak perlu membangun penelitiannya 

sendiri. Kuesioner biasanya berisi dengan banyak item yang 

dijadikan sebagai pertanyaan-pertanyan kuesioner untuk dapat 

diukur, maka natinya item-item pertanyaan tersebut akan diukur 

dengan skala pengukuran. 

d. Studi Kepustakaan 

Mengumpulkan data dari buku-buku, literature-literatur, serta 

catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan pokok pembahasan 

skripsi. 

 



Analisis Data 

Analisa ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini alat analisis statistik yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. 

Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau validnya suatu 

kuesioner. Suatu data dikatakan valid jika nilai signifikansi < 

0,05. Alat ukur yang digunakan dalam analisis data peneliti ini 

menggunakan bantuan program SPSS 17.0 for Windows. 

Uji Reliabel 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi dari 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot 

atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistic 

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Uji Asumsi klasik 

Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

kedua variabel (bebas dan terikat) mempunyai distribusi normal 

atau setidaknya mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data 

perlu dilakukan uji normalitas baik menggunakan kurva persebaran 

data berupa curve normal dan normal plot atau menggunakan uji 

kolmogrov-smirnov dengan kriteria jika p-value > 0,05, berarti 

data terditribusi tidak normal (Ghozali:2006). 

 

Uji Multikolinieritas 

 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemikan adanya korelasi antar variabel bebas independen 

(Ghozali, 2006:91).Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebas.Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians 

Inflatiaon Factor (VIF).Bila VIF ada yang melebihi 10 berarti 

terjadi multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan 

varian dari residual pada model regresi. Pada penelitian ini uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser yaitu 

untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen  

(Ghozali, 2006). 



Uji Hipotesis 

Koefisien Determinasi 

Digunakan untuk mengetahui prosentase besarnya perubahan variabel 

tergantung yang disebabkan oleh perubahan variabel bebas. 

Uji F 

Uji f digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen. 

Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh tingkat signigfikansi 

koefisien variabel bebas secara individu terhadap variabel 

terikat. 

IV PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode 

korelasi  Bivariate Pearson  (Korelasi  Pearson Product Moment).  

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian kriteria pengujiannya adalah jika r hitung ≥ r 

tabel maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Rumus yang 

digunakan untuk mencari nilai r tabel adalah df = n-2. Jumlah data 

(n) = 32, maka didapat r tabel sebesar 0,349. Hasil uji validitas 

untuk tiap-tiap variabel penelitian dapat dilihat dari tabel 4.8, 

4.9, 4.10 (Pada lampiran no.1) 

Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan koefisien alpha. Koefisien alpha bisa diukur dengan 

menggunakan uji statistic cronbach alpha. Suatu construct 

dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,6. 

Hasil uji reliabilitas untuk variabel sistem pengendalian 

manajemen adalah sebesar 0,964, untuk variabel pengendalian 

internal sebesar 0,881, dan variable kinerja perusahaan 0,864. 

Semua variabel tersebut dinyatakan reliabel, karena lebih besar 

dari 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada table 4.11 

(Pada lampiran no.2) 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 



Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

kedua variabel (bebas dan terikat) mempunyai distribusi normal 

atau setidaknya mendekati normal. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan dalam pengujian normalitas adalah dengan analisis 

grafik, yaitu dengan melihat grafik histogram dan menggunakan uji 

kolmogrov-smirnov dengan kriteria jika p-value > 0,05, berarti 

data terditribusi tidak normal (Ghozali:2006). Grafik histogram 

dan hasil uji kolmogrov-smirnov dapat dilihat pada tabel 4.12 dan 

gambar 4.3 (Pada lampiran no.3) 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. pengujian multikolinieritas dapat dilihat 

dari nilai tolerance dan variance Inflation factor (VIF). Nilai 

pembanding yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai Tolerence < 0,10 atau sama dengan 

nilali VIF > 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

table 4.13 (Pada lampiran no.4) 

Uji Heterokedastisitas 

Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya problem 

heterokedastisitas adalah dengan melihat hasil tabel 4.14  dari 

uji glejser (Pada lampiran no.5) 

Regresi linier berganda 

Berdasarkan hasil analisis dari uji signifikansi individual 

diatas, maka terdapat persamaan matematis regresi linier berganda, 

yaitu Y = 9,238 + 0,207 X1 + 0,167 X2 + e hasil persamaan tersebut 

diambil dengan melihat tabel 4.15 (Pada lampiran no.6) 

Uji Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil, maka dapat dilihat besarnya adjusted R
2 
adalah 

0,158. Hal ini berarti 15,8 % variasi variable dependen (kinerja 

perusahaan) dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel 

independen (sistem pengendalian manajemen dan pengendalian 

internal). Sedangkan sisanya, 84,2 % dipengaruhi variabel atau 

faktor lain diluar model penelitiandapat dilihat pada tabel 4.16 

(Pada lampiran no.7) 

Uji Simultan (F) 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 

3,909 dengan taraf signifikan sebesar 0,031.  Berdasarkan rumus n-

k dan k-1, didapat F tabel sebesar 3,33. Dengan demikian 3,909 > 

3,33 dan nilai sig 0,031 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 



sistem pengendalian manajemen dan pengendalian internal secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil 

tersebut juga dapat dilihat pada tabel 4.17 (Pada lampiran no.8) 

Uji Parsial (t) 

Dalam penelitian ini hasil analisis dari kedua hipotesis variabel 

independen adalah sebagai berikut dapat dilihat juga pada tabel 

4.18 (Pada lampiran no.9) 

a. Hipotesis 1 

Nilai t hitung sebesar 2,516 dengan taraf signifikan sebesar 

0,018.  Berdasarkan rumus n-k-1, didapat t tabel sebesar 2,045. 

Dengan demikian 2,516 > 2,045 dan nilai sig 0,018 < 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

b. Hipotesis 2 

Nilai t hitung sebesar 1,282 dengan taraf signifikan sebesar 

0,210.  Berdasarkan rumus n-k-1, didapat t tabel sebesar 2,045. 

Dengan demikian 1,282 < 2,045 dan nilai sig 0,210 > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai thitung sebesar 2,516 > 2,04523 ( t tabel α = 0,05 , 

df = (32-2-1) dan signifikansi (p-value = 0,018 < α = 0,05). 

2. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 

1,282 < 2,04523 ( t tabel α = 0,05 , df = (32-2-1) dan 

signifikansi (p-value = 0,210 > α = 0,05). 

3. Sistem pengendalian manajemen dan pengendalian internal 

secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh 

taraf signifikansi 0,031 < 0,05 dengan nilai F hitung 3,909. 

 

 



Saran : 

Berdasarkan hasil analisi yang telah disimpulkan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang 

terkait, yaitu: 

1. Kepada pihak perusahaan PT.Karwikarya Wisman Graha 

Tanjungpinang diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi proses 

sistem pengendalian manajemen kepada organisasi begitu juga 

dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian agar setiap 

strategi yang ditetapkan oleh perusahaan lebih terarah dalam 

pemudahan pencapaian tujuan. Sedangkan dalam hal pengendalian 

internal perusahaan semestinya lebih fokus mengarahkan dan 

mengawasi kegiatan organisasi agar tingkatan kinerja 

perusahaan lebih baik lagi untuk masa kedepan. 

2. Penelitian kedepan hendaknya menambahkan variabel yang dapat 
mempengaruhi kinerja perusahaan. Populasi dan sampel 

sebaiknya diperbanyak lagi agar data yang dihasilkan lebih 

akurat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Manajemen 



Item / 

Pernyataan 

r hitung r tabel Keterangan 

SPM 1 

SPM 2 

SPM 3 

SPM 4 

SPM 5 

SPM 6 

SPM 7 

SPM 8 

SPM 9 

SPM 10 

SPM 11 

SPM 12 

SPM 13 

SPM 14 

SPM 15 

SPM 16 

SPM 17 

SPM 18 

SPM 19 

SPM 20 

0,728 

0,732 

0,931 

0,931 

0,797 

0,613 

0,604 

0,792 

0,739 

0,931 

0,635 

0,624 

0,604 

0,931 

0,931 

0,931 

0,792 

0,931 

0,931 

0,931 

 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

   Sumber : Data yang diolah 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal 

Item / 

Pernyataan 

r hitung r tabel Keterangan 

PI 1 0,578 0,349 Valid 



PI 2 

PI 3 

PI 4 

PI 5 

PI 6 

PI 7 

PI 8 

PI 9 

PI 10 

 

0,643 

0,807 

0,539 

0,716 

0,797 

0,716 

0,817 

0,696 

0,739 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 Sumber : Data yang diolah 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Perusahaan 

Item / 

Pernyataan 

r hitung r tabel Keterangan 

KP 1 

KP 2 

KP 3 

KP 4 

KP 5 

KP 6 

KP 7 

KP 8 

0,926 

0,541 

0,926 

0,752 

0,541 

0,926 

0,926 

0,752 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

0,349 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 Sumber : Data yang diolah 

Lampiran 2 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 



 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Sistem Pengendalian 

Manajemen 

Pengendalian Internal 

Kinerja Perusahaan 

0,964 

0,881 

0,864 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

   Sumber: Data primer yang diolah 

Lampiran 3 

Tabel 4.12 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardi

zed 

Residual 

N 32 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.80142056 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .228 

Positive .228 

Negative -.152 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.290 

Asymp. Sig. (2-tailed) .072 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 



  

Gambar 4.3: Hasil uji normalitas grafik histogram 

Lampiran 4 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 9.238 8.901  1.038 .308   

sistem 

pengendalian 

manajemen (X1) 

.207 .082 .415 2.516 .018 .999 1.001 

pengendalian 

internal (X2) 

.167 .130 .211 1.282 .210 .999 1.001 

a. Dependent Variable: kinerja perusahaan (Y) 

Sumber : Data yang diolah 



Lampiran 5 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Glejser 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -6.904 5.302  -1.302 .203 

sistem pengendalian 

manajemen (X1) 

.061 .049 .221 1.250 .221 

pengendalian 

internal (X2) 

.093 .077 .213 1.203 .239 

a. Dependent Variable: AbsUt 

 

Lampiran 6 

Tabel 4.15 

Hasil Regresi Berganda 

Sumber : Data yang diolah 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.238 8.901  1.038 .308 

sistem pengendalian 

manajemen (X1) 

.207 .082 .415 2.516 .018 

pengendalian 

internal (X2) 

.167 .130 .211 1.282 .210 



Lampiran 7 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .461
a
 .212 .158 2.896 1.351 

a. Predictors: (Constant), pengendalian internal (X2), sistem 

pengendalian manajemen (X1) 

b. Dependent Variable: kinerja perusahaan (Y) 

 

Lampiran 8 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Signifikansi Simultan 

 

Sumber : Data yang diolah 

Lampiran 9 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Signifikansi Individual 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 65.588 2 32.794 3.909 .031
a
 

Residual 243.287 29 8.389   

Total 308.875 31    

a. Predictors: (Constant), pengendalian internal (X2), sistem 

pengendalian manajemen (X1) 

b. Dependent Variable: kinerja perusahaan (Y) 



Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.238 8.901  1.038 .308 

sistem pengendalian 

manajemen (X1) 

.207 .082 .415 2.516 .018 

pengendalian 

internal (X2) 

.167 .130 .211 1.282 .210 

Sumber : Data yang diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


