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PENGARUH MANAJEMEN RESIKO DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KELANGSUNGAN HIDUP PERUSAHAAN
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana pengaruh Manajemen Resiko
Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan, (2) Bagaimana pengaruh Good Corporate
Governance Terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan (3) Bagaimana Pengaruh
Manajemen Resiko dan Good Corporate Governance Terhadap Kelangsungan Hidup
Perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menyebarkan kuisioner kepada responden
dan pengukurannya menggunakan skala Likert. Tempat Penelitian yaitu PT.Kawasan
Industri Modern (Persero). Jumlah Populasi sebanyak 114 orang staf/pegawai yang
bekerja di PT.Kawasan Industri Modern (Persero) dengan jumlah sampel yang terpilih
menggunakan rumus Slovin sebanyak 89 orang. Jenis data yang digunakan adalah data
Primer dan data Sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner,
observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis data
yaitu : Uji Instrumen (Validitas dan Reabilitas), Uji Asumsi Klasik (Normalitas,
Heteroskedastisitas, Multikolinearitas), dan uji Hipotesis (Metode Analisis Regresi Linier
Berganda, Uji Parsial, Uji Simultan).
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Manajemen Resiko
berpengaruh secara signifikan terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan dengan nilai
signifikansi 0,003 < 0,05 dengan nilai thitung 3,044 > nilai ttabel 1,987, hal tersebut
membuktikanbahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Begitu juga dengan Good Corporate
Governance berpengaruh signifikan terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan dengan
nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dengan nilai thitung 3,413 > nilai ttabel 1,987,hal ini
membuktikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Secara Simultan Manajemen Resiko dan
Good Corporate Governance juga berpengaruh signifikan terhadap Kelangsungan Hidup
Perusahaan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai Fhitung 18,828 >Ftabel 3,10 hal
tersebut membuktikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.
Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Manajemen Resiko dan Good Corporate
Governance terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan di PT.kawasan Industri Modern
(Persero) baik secara Parsial maupun Simultan. Oleh sebab itu seluruh pegawai yang
bekerja di PT.Kawasan Industri Modern (Persero) agar menjalankan dengan baik setiap
tanggungjawab yang menjadi tugasnya sehingga Manajemen Resiko dan Good Corporate
Governance dapat berjalan baik.
Kata kunci : Manajemen Resiko, Good Corporate Governance, Kelangsungan Hidup
Perusahaan
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PENDAHULUAN
Dunia bisnis saat ini telah mengalami
perkembangan dari masa ke masa,
banyak
perusahaan
berhasil
mengembangkan usaha dan tetap
berdiri hingga pada saat ini bahkan
dapat mendirikan anak perusahaan
(cabang perusahaan).Namun ada juga
beberapa perusahaan yang gagal dalam
mendirikan bisnisnya sehingga usaha
yang dirintis dari awal harus mengalami
gulung tikar atau perusahaannya
ditutup. Hal ini bisa saja terjadi karena
pengelolaan SDM kurang efektif
misalnya, cara kinerja karyawannya
lamban sehingga hasil pencapaian tidak
sesuai dengan harapan perusahaan,
terjadinya
bencana
alam
mengakibatkan aset perusahaan hilang
dan menimbulkan kerugian bagi
perusahaan, peraturan yang dibuat
tidak dijalankan dengan baik oleh
karyawan
perusahaan,
keuangan
perusahaan yang semakin merosot
karena kurang memperhatikan keluar
masuknya keuangannya, salah satu
dampaknya adalah korupsi. Dan masih
banyak lagi dampak yang terjadi yang
mempengaruhi perusahaan gagal dalam
mempertahankan usahanya.
Kelangsungan
hidup
perusahaan
bergantung kepada internal dan
eksternal perusahaan, dimana pihak
internal perusahaan adalah pihak yang
secara
langsung
terjun
dalam
menjalankan perusahaan sedangkan
pihak eksternal perusahaan adalah
pihak yang berada diluar perusahaan
namun ikut mendorong perusahaan
agar tetap berjalan seperti, Supplier,
Masyarakat,
Investor,
Kreditur,
Pemerintah. Perusahaan besar seperti
perusahaan industri tentunya memiliki
kinerja yang besar juga sehingga setiap
organ perusahaan harus melakukan
kinerja yang baik untuk memberikan

keberhasilan dan hasil yang baik pada
perusahaan agar perusahaan tetap
berlangsung dan Nilai perusahaan
semakin tinggi.
Untuk mempertahankan kelangsungan
hidup perusahaan ada beberapa
strategi yang dilakukan perusahaan,
seperti melakukan Manajemen Resiko,
membuat Good Corporate Governance
atau tata kelola perusahaan, dan lain
sebagainya. Strategi ini dilakukan agar
dijalankan oleh setiap orang yang
berhubungan
dengan
perusahaan
sehingga terhindar dari kegagalan dan
penghambat keberhasilan perusahaan.
Manajemen Resiko merupakan suatu
strategi yang dilakukan perusahaan
untuk mencegah atau meminimalisir
dampak terjadinya kerugian pada
perusahaan dan mempertahankan nilai
yang ada pada seluruh aktifitas
perusahaan. Manajemen resiko menjadi
faktor kesuksesan dan kegagalan
perusahaan, dimana jika perusahaan
dapat mengelola resiko dengan baik
maka perusahaan akan mengalami
kesuksesan dan tetap mempertahankan
nilai perusahaan. Tetapi jika perusahaan
tidak dapat mengelola resiko dengan
baik maka perusahaan akan mengalami
kerugian dan berdampak buruk kepada
perusahaan.Oleh
karena
itu,pengelolaan
resiko
terhadap
perusahaan, sangat bermanfaat bagi
Kelangsungan Hidup Suatu Perusahaan.
Good Corporate Governance (GCG)
merupakan struktur dan tolak ukur
perusahaan
dalam
menjalankan
aktivitasnya agar dapat meningkatkan
kinerja
perusahaan.
Pada
perkembangan perusahaan saat ini GCG
sudah bukan lagi menjadi pilihan bagi
pelaku usaha tetapi sudah menjadi
keharusan dan kebutuhan perusahaan
agar
sasaran
perusahaan
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tercapai.Penerapan GCG bermanfaat
untuk mencegah kesalahan dalam
pengambilan keputusan berdasarkan
langkah-langkah yang tepat dan dapat
menghindari
perbuatan
menguntungkan diri sendiri sehingga
secara otomatis akan meningkatkan
nilai pada kinerja perusahaan.
PT.Kawasan Industri Modern (persero)
adalah Badan Usaha Milik Negara
dengan bidang usaha jasa pengelolaan
Kawasan Industri yang bertujuan untuk
turut melaksanakan serta menunjang
kebijaksanaan dan program pemerintah
dibidang ekonomi dan pembangunan
nasional pada umumnya.
Perusahaan besar yang merupakan
perusahaan BUMN ini dituntut untuk
melakukan pengelolaan perusahaan
yang baik dan membuat program
Manajemen Resiko dan Good Corporate
Governanceuntukmempertahankan nilai
perusahaan
karena
berhubungan
dengan kelangsungan hidup perusahaan
agar tetap berdiri dan bekerja sesuai
dengan harapan perusahaan. PT. KIM
menjalankan kegiatan usahanya dengan
memahami pentingnya pelaksanaan
Manajemen Resiko dangood corporate
governance(GCG)
dalam
upaya
mencapai tujuan perusahaan secara
efektif
dan
berkesinambungan,
mengingat
pentingnya
kontribusi
manajemen resiko dangood corporate
governance (GCG) bagi keberhasilan
perusahaan
sehingga
diharapkan
partisipasi dan kepedulian semua
karyawan dalam menjalankan programprogram manajemen resiko dan good
corporate governance (GCG).
Maka berdasarkan Latar Belakang inilah
penulis tertarik untuk melakukan
penelitian ini dengan alasan, peneliti
ingin menggali sejauh mana pengaruh
Manajemen Resiko dan Good Corporate

Governance
(GCG)
terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan pada
PT.KIM Medan. Dengan demikian
penulis mencoba untuk menulis
Penelitian ini dengan judul “Pengaruh
Manajemen Resiko dan Good Corporate
Governance
(GCG)
terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan pada
PT.Kawasan Industri Modern Medan
(Persero)”.
Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah,
maka
rumusan
masalah
dalam
penelitian ini adalah :
1. Apakah
Manajemen
Resiko
berpengaruh pada Kelangsungan
Hidup Perusahaan pada PT.Kawasan
Industri Modern Medan (Persero)
2. Apakah Good Corporate Governance
(GCG)
berpengaruh
pada
Kelangsungan Hidup Perusahaan
pada PT. Kawasan Industri Modern
Medan (Persero).
3. Apakah Manajemen Resiko dan
Good Corporate Governance (GCG)
berpengaruh pada Kelangsungan
Hidup Perusahaan pada PT.Kawasan
Industri Modern (persero).
Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk
mengetahui
apakah
Manajemen Resiko berpengaruh
terhadap
Kelangsungan
Hidup
Perusahaan
pada
PT.Kawasan
Industri Modern Medan (Persero).
2. Untuk mengetahui apakah Good
Corporate
Governance
(GCG)
berpengaruh terhadap Kelangsungan
Hidup Perusahaan pada PT.Kawasan
Industri Modern Medan (Persero).
3. Untuk
mengetahui
apakah
Manajemen Resiko dan Good
Corporate
(GCG)
berpengaruh
terhadap
kelangsungan
hidup
perusahaan di PT.Kawasan Industri
Modern (Persero).
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Manfaat Penelitian
Ada beberapa manfaat penelitian ini
diantaranya sebagai berikut :
1. Bagi instansi, yaitu memberikan
informasi dan pemahaman tentang
manajemen resiko dan Good
Corporate Governnace (GCG) untuk
memperbaiki praktek Manajemen
Resiko
dan
Good
Corporate
Governnace (GCG)pada PT.Kawasan
Industri Modern (Persero).
2. Bagi penulis, yaitu untuk menambah
wawasan
dan
memperdalam
pengetahuan
peneliti
tentang
variabel-variabel Manajemen Resiko
dan Good Corporate Governance
(GCG)
yang
mempengaruhi
Kelangsungan Hidup Perusahaan.
3. Bagi pihak lain yang berkepentingan
terutama bagi mahasiswa yang akan
melaksanakan
penelitian
selanjutnya, yaitu sebagai referensi
dan dapat memberikan tambahan
ilmu pengetahuan
STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Manajemen Resiko
Manajemen resiko merupakan hal yang
menjadi sasaran perusahaan untuk
mengurangi bahkan menghindari resiko
yang terjadi selama perusahaan
melakukan segala aktivitasnya oleh
karena itu manajer resiko harus
berusaha agar kerugian yang mungkin
timbul tidak sampai mempengaruhi
kelangsungan hidup perusahaan.Karena
pada dasarnya perusahaan yang masih
aktif tidak terlepas dari adanya resiko
sehingga harus ada penanganan yang
baik untuk mengelola resiko yang
terjadi.
ISO31000 (Hery,2015:13) menyatakan
bahwa :
Manajemen resiko merupakan suatu
upaya
atau
kegiatan
yang
terkoordinasiuntuk mengarahkan dan

mengendalikan kegiatan perusahaan
terhadap berbagai kemungkinan resiko
yang ada. Dengan kata lain manajemen
resiko
merupakan
seperangkat
arsitektur (yang terdiri atas prinsip,
kerangka kerja, dan proses) untuk
mengelola resiko secara efektif.
Manajemen Resiko juga di defenisikan
oleh ahli lain yaitu Partamihardja,
(2016:48)menyatakan bahwa :
Manajemen resiko perusahaan ialah
sebuah proses, yang dipengaruhi oleh
dewan direksi, manajemen dan
personel lain dari suatu entitas, yang
diterapkan dalam strategi, yang
didesain untuk mengenal kejadiankejadian potensial yang memengaruhi
entitas serta mengelola resiko tersebut
untuk memberikan kepastian mengenai
pencapain tujuan entitas.

Sumbangan
Manajemen
Resiko
Terhadap Perusahaan
Perusahaan
yang
melakukan
manajemen resiko akan memberikan
dampak yang baik bagi perusahaan,
seperti berkurangnya biaya resiko atau
kerugian yang diakibatkan oleh suatu
kejadian. Hal ini dialami karena adanya
strategi yang disusun oleh perusahaan
dalam menangani setiap resiko yang
terjadi.Manajemen
resiko
sangat
penting karena bisa mempersiapkan
kondisi tertentu yang menyebabkan
kerugian bagi perusahaan, mencegah
kegagalan sehingga peningkatan laba
bisa dilakukan atau setidaknya kerugian
perusahaan tidak terlalu besar.
Darmawi (2016:13-15) menyatakan
bahwa sumbangan yang mungkin
diberikan terhadap perusahaan dapat
dibagi ke dalam lima kategori, yaitu :
1. Manajemen resiko mungkin dapat
mencegah
perusahaan
dari
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kegagalan. Sebagain kerugian seperti
hancurnya fasilitas produksi mungkin
bisa menyebabkan perusahaan harus
ditutup, jika sebelumnya tidak ada
kesiapsediaan menghadapi musibah
seperti itu. Dengan manajemen
resiko tersebut perusahaan dapat
terhindar dari kehancuran.
2. Laba dapat ditingkatkan dengan
jalan mengurangi pengeluaran maka
manajemen
resiko
menunjang
secara langsung peningkatan laba.
3. Manajemen
resiko
dapat
menyumbang secara tidak langsung
laba sedikitnya dengan cara:
a. Apabila
perusahaan
memanejemeni resiko murninya
dengan berhasil maka manajer
akan bersikap tenang dan
percaya diri, dan membuka
pikiran untuk menyelidiki resiko
spekulatif.
b. Dengan membebaskan manajer
umum memikirkan aspek resiko
murni dari proyek yang bersifat
spekulatif maka manajemen
resiko
dapat
menunjang
peningkatan kualitas keputusan
yang diambil.
c. Apabila keputusan telah diambil
untuk menerima proyek yang
bersifat
spekulatif
sehingga
penangan resiko lebih efisien
d. Manajemen
resiko
dapat
mengurangi
fluktuasi
laba
tahunan dan cash flow
e. Melalui persiapan sebelumnya,
manajemen resiko dalam banyak
hal dapat membuat perusahaan
melanjutkan
kegiatannya
walaupun telah mengalami suatu
kerugian.
dengan
demikian,
mencegah langganan pindah
kepada saingan.
f. Adanya ketengan pikiran bagi
manajer yang disebabkan oleh
adanya perlindungan terhadap
resiko murni.

g. Manajemen resiko melindungi
perusahaan dari resiko murni
karena kreditur pelanggan dan
pemasok
lebih
menyukai
perusahaan yang melindungi
sehingga secara tidak langsung
menolong meningkatkan image
public.
Indikator Manajemen Resiko
Indikator untuk mengukur manajemen
resiko dapat dilihat dari proses
manajemen resiko, yaitu :
1. Identifikasi resiko
2. Penilaian dan evaluasi resiko
3. Respon resiko
4. Memonitor resiko
Pengertian
Good
Corporate
Governance (GCG)
Good Corporate Governance (GCG)
menjadi struktur dan tolak ukur
perusahaan
dalam
menjalankan
aktivitas proses bisnisnya berdasarkan
peraturan yang ditegakkan untuk
meningkatkan keberhasilan usahanya
dalam konsep yang menyangkut setiap
pembagian
tugas,
pembagian
kewenangan,
pembagian
beban
tanggung jawab yang menyangkut pada
perusahaan tersebut.
Struktur tersebut digunakan oleh organ
perusahaan seperti pemegang saham,
dewan pengawas dan direksi untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas
perusahaan
untuk
menciptakan nilai pemegang saham
sehingga dalam hal ini para stakeholder
tetap mempercayai perusahaan sebagai
tempat penanaman dananya dan juga
menambah nilai stakeholder. GCG juga
berkaitan
dengan
sistem
yang
menekankan pentingnya informasi yang
benar,akurat dan tepat waktu bagi
pemegang saham dan mendorong
sistem transparansi untuk mencegah

Volume VII | Nomor 6 | Nopember 2021

52

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
kecurigaan. Dalam hal ini dengan
penerapan
GCG
dalam
suatu
perusahaan maka akan berpengaruh
terhadap
kelangsungan
hidup
perusahaan karena dengan mengetahui
pentingnya GCG dijalankan maka
kinerja perusahaan akan berjalan
dengan baik.
Pengertian Good Corporate Governance
(GCG) menurut Cadbuy, (Sutedi,2017:1)
adalah
“mengarahkan
dan
mengendalikan
perusahaan
agar
tercapai keseimbangan antara kekuatan
dan kewenangan perusahaan”.Dalam
hal ini tujuan Good Corporate
Governance (GCG) Junaidi (2013:45)
ialah “ untuk menciptakan sistem
pengendalian dan keseimbangan (check
and
balance)
untuk
mencegah
penyalahgunaan dari sumber daya
perusahaan dan tetap mendorong
terjadinya pertumbuhan perusahaan”.
Setiap perusahaan harus sadar bahwa
pentingnya
menggunakan
Good
Corporate Governance (GCG) supaya
dijalankan dan diterapkan oleh setiap
unsur yang berhubungan dengan
perusahaan, peraturan ini ditegakkan
secara tegas untuk dijalankan agar
menunjang
keberhasilan
perusahaan.Sutedi,
(2017:7)
menyatakan bahwa :
Sistem Corporate Governanceyang baik
memberikan perlindungan efektifitas
kepada para pemegang saham dan
pihak Kreditur, sehingga mereka bisa
meyakinkan dirinya akan perolehan
kembali investasinya dengan wajar dan
bernilai tinggi. Oleh Karena itu, sistem
tersebut harus harus juga membantu
menciptakan lingkungan yang kondusif
terhadap pertumbuhan sektor usaha
yang efisien dan berkesinambungan.
Prinsip-Prinsip GCG

Dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 (Junaidi,2013:45) prinsipprinsip
GoodCorporate Governance
harus mencerminkan hal-hal sebagai
berikut:
1. Transparansi
Yaitu keterbukaan yang diwajibkan
oleh
Undang-Undang
seperti
misalnya mengumumkan pendiriaan
PT dalam tambahan Berita Negara
Republik Indonesia ataupun surat
kabar. Serta keterbukaan yang
dilakukan oleh perusahaan yang
menyangkut masalah keterbukaan
informasi ataupun dalam hal
penerapan
management
keterbukaan, informasi kepemilikan
perseroan yang akurat, jelas dan
tepat
waktu
baik
kepada
shareholders maupun stakeholder.
2. Akuntabilitas
Adanya keterbukaan informasi dan
bidang finansial .dalam hal ini ada
dua pengendalian yang dilakukan
oleh direksi dan komisaris. Direksi
menjalankan
operasional
perusahaan, sedangkan komisaris
melakukan pengawasan terhadap
jalannya perusahaan oleh direksi,
termaksud pengawasan keuangan.
3. Responsibility
Pertanggung jawaban perseroan,
baik kepada shareholders maupun
stakeholder dengan tidak merugikan
kepentingan para shareholders
maupun anggota masyarakat secara
luas.Yang ditekankan dalam UU ini,
perseroan haruslah berpegang pada
hukum yang berlaku.
4. Fairness
Prinsip keadilan menjamin bahwa
setiap keputusan dan kebijakan yang
diambil adalah demi kepentingan
seluruh pihak yang berkepentingan
baik itu pelanggang, shareholders
ataupun masyarakat luas.
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Prinsip Good Corporate Governance
(GCG) dari ahli lain, yaitu menurut
Daniri (2014:10) prinsip-prinsip GCG
antara lain :
1. Transparency
(keterbukaan
informasi)
Transparansi bisa diartikan sebagai
keterbukaan informasi, baik dalam
proses pengambilan keputusan
maupun dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan
mengenai kegiatan perusahaan.
Dalam mewujudkan transparansi ini
sendiri,
perusahaan
harus
menyediakan informasi yang cukup,
akurat, dan tepat waktu kepada
berbagai pihak yang berkepentingan
dengan perusahaan tersebut.
2. Accountability (akuntabilitas)
Akuntabilitas
adalah
kejelasan
fungsi,
struktur,
sistem
dan
pertanggungjawaban
organ
perusahaan sehingga pengelolaan
perusahaan
terlaksana
secara
efektif.Bila prinsip accountability ini
diterapkan secara efektif, maka ada
kejelasan fungsi, hak, kewajiban,
wewenang, dan tanggungjawab
antara RUPS, Dewan Komisaris, serta
Direksi. Dengan adanya kejelasan
inilah perusahaan akan terhindar
dari kondisi agency problem
(benturan kepentingan peran).
3. Responsibility (pertanggungjawaban)
Pertanggungjawaban
perusahaan
adalah kesesuaian (kepatuhan)
didalam pengelolaan perusahaan
terhadap prinsip korporasi yang
sehat serta peraturan perundang
yang berlaku.Peraturan yang berlaku
di sini termaksud yang berkaitan
dengan masalah pajak, hubungan
industrial, perlindungan lingkungan
hidup, kesehatan/keselamatan kerja,
standar penggajian, dan persaingan
yang sehat.

4. Independency (kemandirian)
Independency atau kemandirian
adalah suatu keadaan dimana
perusahaan
dikelola
secara
profesional
tanpa
benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Secara sederhana kesetaraan dan
kewajaran
(fairness)
bisa
didefinisikan sebagai perlakuan yang
adil dan setara didalam memenuhi
hak-hak stakeholder yang timbul
berdasarkan
perjanjian
serta
peraturan
perundangan
yang
berlaku.Fairness juga mencakup
adanya kejelasan hak-hak pemodal,
sistem hukum dan penegakan
peratutan untuk melindungi hak-hak
investor
khususnya
pemegang
saham minoritas dari berbagai
bentuk kecurangan.
Konsep GoodCorporate Governance
(GCG)
Sutedi, (2017:41) menyatakan bahwa
Konsep GCG pada intinya adalah :
1. Internal balance, yaitu antara organ
perusahaan RUPS, Komisaris, dan
Direksi dalam hal yang berkaitan
dengan struktur kelembagaan dan
mekanisme operasional ketiga organ
perusahaan tersebut.
2. External balance, yaitu pemenuhan
tanggungjawab perusahaan sebagai
bisnis dalam masyarakat dan
stakeholders.
Dalam hal ini jika setiap organ
perusahaan
melaksanakan
tanggungjawab nya dengan benar maka
corporate governance yang diterapkan
akan terlaksana dengan baik sehingga
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dapat mempertahankan perusahaan
atas peningkatan nilai perusahaan.
Unsur-unsur Corporate Governance
Menurut Sutedi, (2017:41-42) terdapat
unsur-unsur corporate governance yang
berasal dari dalam perusahaan dan luar
perusahaan yang dapat menjamin
berfungsinya
good
corporate
governance, yaitu :
1. Corporate
governance-internal
perusahaan
Unsur-unsur yang berasal dari dalam
perusahaan
adalah
pemegang
saham, direksi, dewan komisaris,
manajer, karyawan/serikat pekerja,
sistem remunerasi berdasar kinerja,
komite audit. Sedangkan unsurunsur yang diperlukan dalam
perusahaan adalah keterbukaan dan
kerasihaan,
transparansi,
accountability, fairness, aturan dari
code of conduct.
2. Corporate
governance-eksternal
perusahaan
Unsur yang berasal dari luar
perusahaan adalah : kecukupan
undang-undang
dan
perangkat
hukum, investor, institusi penyedia
informasi, akuntan public, institusi
yang memihak kepentingan public
bukan golongan, pemberi pinjaman,
lembaga yang menegaskan legalitas.
Sedangkan unsur yang diperlukan
diluar perusahaan antara lain
meliputi : aturan dari code of
conduct, fairness, accountability,
jaminan hukum.
Cakupan atau Lingkup Good Corporate
Governance
(Sutedi,2017:44-47) menyatakan bahwa
OECD memberikan pedoman mengenai
hal-hal yang perlu di perhatikan agar
tercipta Good Corporate Governance
dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai
berikut :

1. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang
Saham
Kerangka
kerja
corporate
governance harus mendorong dan
melindungi
pemegang
saham,
dengan memberikan :
a. Metode yang aman dalam
pendaftaran
kepemilikan,
melakukan
transfer
efek,
mendapat informasi perusahaan,
partisipasi dalam RUPS, memilih
board of direction, dan mendapat
deviden.
b. Hak untuk berpartisipasi dan
diberitahu mengenai keputusan
perubahan perusahaan yang
bersifat fundamental misalnya
perubahan
anggaran
dasar,
penambahan modal, merger, dan
penjualan aset perusahaan dalam
jumlah yang besar.
2. Hak
dan
Tanggung
Jawab
Stakeholder
Kerangka
kerja
corporate
governance
harus
memberi
kepastian bahwa hak stakeholder
dan public dilindungi oleh undagundang dan mendorong kerja sama
yang aktif antara perusahaan dan
stakeholder untuk meningkatkan
kesejahteraan,
kemakmuran,
lapangan kerja serta kemampuan
keuangan
perusahaan
yang
memadai. Oleh karena itu, dalam
Corporate
Governance
hak
stakeholder
dilindungi
oleh
peraturan perundang-undangan dan
kepentingan juga dihormati.
3. Perlakuan yang wajar terhadap
pemegang saham
Kerangka
kerja
corporate
governance
harus
memastikan
perlakuan yang wajar terhadap
semua pemegang saham termaksud
pemegang saham minoritas dan
asing. Pemegang saham harus
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dilindungi dari penipuan, self
dealing, dan insider trading yang
dilakukan oleh board of directors,
manajer dan pemegang saham
uatama, atau pihak lain yang
mempunyai
akses
informasi
perusahaan. Selain itu, perusahaan
harus pula secara transparan
mengungkapkan keterbukaan dalam
hal
adanya
transaksi
yang
mempunyai benturan kepentingan.
4. Keterbukaan dan Transparan
Kerangka
kerja
corporate
governance
harus
memastikan
diungkapkannya informasi materiil
perusahaan yang akurat dan tepat
waktu, antara lain meliputi situasi
keuangan,
kinerja
perusahaan,
pemegang saham, dan manajemen
perusahaan serta faktor resiko yang
mungkin timbul. Perusahaan juga
harus
melakukan
penyebaran
informasi secara fair, tepat waktu,
dan murah bagi pengguna yang ingin
mengakses informasi dimaksud.
5. Wewenang dan Tanggung Jawab
Board of Directors
Board of Directiors harus melakukan
pengawasan terhadap perusahaan
secara efektif dan memberikan
pertanggungjawaban
kepada
pemegang saham.Board of Direction
bertanggung
jawab
untuk
mengutamakan
kepentingan
pemegang saham pendiri dan
memastikan perusahaan melakukan
kegiatannnya.
Indikator Good Corporate Governance
Indikator untuk mengukur Good
Corporate Governance dapat dilihat
dari
prinsip
Good
Comporate
Governance (GCG), yaitu :
1. Transparansi.
2. Akuntabilitas.
3. Responsibiliti.

4. Indepedensi .
5. Fairness.
Pengertian
Kelangsungan
Hidup
Perusahaan (going concern)
Pengertian
perusahaan
menurut
Manullang (2013:59) ialah “ suatu unit
kegiatan produksi yang mengelola
sumber-sumber
ekonomi
untuk
menyediakan barang dan jasa bagi
masyarakat, dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan dan dapat
memuaskan kebutuhan masyarakat ”.
Kelangsungan hidup perusahaan atau
dalam bahasa inggris disebut going
concern
menjadi
ukuran
untuk
perusahaan untuk melihat hasil kinerja
perusahaan yang efektif apakah
memberikan keuntungan atau manfaat
yang baik kedepannya atau sebaliknya.
Menurut Hany et al (Muthahiroh dan
Nur Cahyonowati,2013:1) Going Concer
ialah “kelangsungan hidup suatu badan
usaha, menujukkan keberadaanya
sebagai pemain di lingkungan ekonomi
dengan kegiatan usaha yang terus
berjalan dalam waktu yang tidak
terbatas dan tidak akan dilikuidasi
dalam waktu jangka pendek”.
Kelangsungan
hidup
perusahaan
berpengaruh terhadap strategi dan
aturan yang dibuat oleh perusahaan,
jika strategi atau aturan yang dibuat
dijalankan
dengan
baik
maka
perusahaan akan tetap beroperasi
hingga jangka waktu yang lama dan
begitupun sebaliknya. Kelangsungan
hidup perusahaan selalu dihubungkan
dengan kemampuan manajemen dalam
mengelola perusahaan agar bertahan
hidup, salah satu hal yang berkaitan
dengan pengelolaan perusahaan adalah
pelaporan keuangan dimana dalam hal
ini pelaporan keuangan mencerminkan
pengelolaan manajemen perusahaan
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pada satu periode berjalannya operasi
perusahaan.
Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam
Mengevaluasi Kemampuan Perusahaan
Menurut
SPAP,2011
(Standar
Profesional Akuntan Publik) dalam
(Muthahiroh
dan
Nur
Cahyonowati,2013:1)
menyatakan
bahwa “pihak yang bertanggung jawab
untuk mengevaluasi apakah terdapat
kesangsian besar terhadap kemampuan
perusahaan dalam mempertahankan
kelangsungan hidup hidupnya (going
concern) dalam periode waktu pantas,
tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal
laporan keuangan yang sedang diaudit
“. Dengan demikian auditor dapat
memberikan opini modifikasi mengenai
keberlangsungan hidup perusahaan
(opini going concern) jika ada temuan
menyangkut keraguan perusahaan
dalam
menjalankan
kelangsungan
usahanya.
Suriani
Ginting
dan
Anita
Tarihoran(2017:10) menyatakan bahwa
terdapat faktor-faktor yang dapat
menimbulkan keraguan yang besar
mengenai
kelangsungan
hidup
perusahaan, yaitu :
1. Kerugian operasional atau defisit
modal yang terus berulang dan
dalam jumlah yang signifikan.
2. Ketidakmampuan perusahaan dalam
memenuhi
hampir
seluruh
kewajibannya.
3. Kehilangan pelanggan
terbesar
(pelanggan mahkota)
4. Bencana yang tidak dijamin oleh
asuransi, seperti banjir dan gempa
bumi yang bersifat sangat deduktif
dan
signifikan
merugikan
perusahaan.
5. Masalah ketenagakerjaan yang
sangat serius.
6. Tuntutan pengadilan yang dapat
membahayakan
status
serta

kemampuan
beroperasi.

perusahaan

untuk

Faktor-Faktor
Yang
Menentukan
Kelangsungan Hidup Perusahaan
Faktor-faktor
yang
menentukan
kelangsungan hidup perusahaan berasal
dari Sumber Daya Manusianya. Perilaku
dan kerja keras sumber daya
manusianya (karyawan dan pimpinan)
dalam
bekerja
akan
sangat
mempengaruhi kelancaran aktivitas
perusahaan. Untuk mencapai tujuan
perusahaan maka penting menerapkan
visi dan misi agar tidak melenceng dari
sasaran yang diharapkan perusahaan,
selain itu perusahaan juga perlu
merekrut karyawan yang memiliki
kualitas dan menempatkan mereka
pada pekerjaan yang sesuai.
kelangsungan
hidup
perusahaan
dipengaruhi oleh strategi bisnis agar
perusahaan mampu menentukan arah
perusahaan,
seperti
menerapkan
manajemen untuk mengatur kinerja dan
peraturan yang harus dijalankan oleh
setiap organ yang berhubungan dengan
perusahaan baik dari ekternal maupun
internal perusahaan dan menjadikan hal
tersebut menjadi budaya dalam
perusahaan untuk diterapkan dalam diri
setiap individu.
Masalah yang dapat mempengaruhi
kelangsungan hidup perusahaan berasal
dari
masalah
internal
dan
eksternal.Masalah internalny adalah
masalah dari dalam perusahaan yang
dapat menurunkan atau merugikan
perusahaan, seperti pemogokan kerja,
keluarnya
karyawan
berpotensi,
komitmen jangka panjang yang tidak
ekonomis.Adapun
masalah
eksternalnya merupakan masalah yang
dapat menurunkan atau merugikan
perusahaan yang berasal dari luar
perusahaan, seperti adanya undang-
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undang baru yang membahayakan
kegiatan
operasi
perusahaan,
kehilangan
pelanggan,
hilangnya
pemasok utama, kerugian karena
bencana.Selain itu keuangan juga
mempengaruhi.
Indikator
Kelangsungan
Hidup
Perusahaan (Going Concern)
Indikator
kelangsungan
hidup
perusahaan diukur sendiri oleh peneliti
sesuai dengan kebutuhan peneliti,
yaitu:
1. Sumber daya manusia yang
berkualitas
2. Penerapan
Manajemen
perusahaan
3. Keuangan perusahaan
4. Budaya organisasi berdasarkan
peraturan yang dibuat.
Hipotesis Penelitian
Pengertian Hipotesis menurut Sekaran
(Noor,2011:79)
ialah
“
sebagai
hubungan yang diperkirakan secara
logis di antara dua atau lebih variabel
yang
diungkap
dalam
bentuk
pernyataan yang dapat di uji”.
Adapun
hipotetis
yang
dapat
dirumuskan dari penelitian ini adalah :
1. H0 : Manajemen resiko (X1)tidak
berpengaruh terhadapkelangsungan
hidup
perusahaan
(Y)
pada
PT.kawasan
Industri
Modern
(Persero).
Ha :
Manajemen
Resiko(X1)
berpengaruh terhadap kelangsungan
hidup
perusahaan
(Y)
pada
PT.Kawasan
Industri
Modern
(Persero).
2. H0 : Good Corporate Governance
(GCG) (X2) tidak berpengaruh
terhadap
kelangsungan
hidup
perusahaan (Y) pada PT.kawasan
Industri Modern (Persero).
Ha : Good Corporate Governance
(GCG)(X2) berpengaruh terhadap

kelangsungan hidup perusahaan (Y)
pada PT.Kawasan Industri Modern
(Persero).
3. H0 : Manajemen Resiko (X1) dan
Good Corporate Governance (X2)
tidak berpengaruh secara simultan
terhadap
kelangsungan
hidup
perusahaan (Y) pada PT.kawasan
Industri Modern (Persero).
Ha : Manajemen Resiko (X1) dan
Good Corporate Governance (X2)
berpengaruh
secara
simultan
terhadap
kelangsungan
hidup
perusahaan
(Y)padaPT.kawasan
Industri Modern (Persero)
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian
ini
adalah
penelitian
kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini
dengan menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan
data yang telah terkumpul.
Pengertian kuantitatif menurut Noor,
(2011:38) ialah “ metode untuk menguji
teori-teori tertentu dengan cara
meneliti hubungan antar variabel.
Variabel-variabel ini diukur (biasanya
dengan instrument penelitian) sehingga
data yang terdiri dari angka-angka
dapat dianalisis berdasarkan prosedur
statistik”.
Tempat Penelitian
Tempat penelitian adalah PT.Kawasan
Industri Modern (Persero) tepat di
Jl.Pulau Batam No.1 Areal Kawasan
Industri Medan Tahap II, Saentis Percut
Sei Tuan, Deli Serdang 20371-Sumatera
Utara.Alasan
menggunakan
lokasi
tersebut karena lokasi tersebut
dianggap telah memenuhi syarat untuk
pengujian karena lokasi tersebut
merupakan perusahaan BUMN yang
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umum menggunakan manajemen resiko
dan Good Corporate Govermance.
Populasi
Pengertian populasi menurut Sugiyono,
(2014:80) ialah “wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya”.Maka dari penjelasan
ahli tersebut peneliti menetapkan
populasi dari penelitian ini adalah
pegawai PT.Kawasan Industri Modern
(persero) sebanyak 114 orang.
Sampel
Pengertian Sampel menurut Sugiyono,
(2014:81) ialah “bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut”. Dalam menentukan Sampel
menggunakan jenis Probability dengan
teknik Random Sampling.
Teknik pengukuran sampel dalam
penelitian
ini
adalah
dengan
menggunakan rumus Slovin, yaitu :
N
n=
1 + N(e)2
Dimana :
n
: Ukuran Sampel
N
: Ukuran Populasi
e
:
persen
kelonggaran
ketidaktelitian yang ditoleransi 5%
(0.05).
Berdasarkan rumus Slovin tersebut
maka sampel dapat dihitung untuk
menentukan jumlah sampel dalam
penelitian ini, yaitu :
N
n=
1+N (e)2
n=

114
1+114(0.05)2

n = 88,71 sehingga dibulatkan menjadi
89
Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Data Primer
Data primer merupakan data yang
diperoleh
langsung
dari
objek
penelitian, dengan cara mengumpulkan
tanggapan
dan
pendapat
para
responden tentang permasalahan yang
dihadapi.
Teknik pengumpulan data yang
dilakukan, yaitu :
1. Kuisioner,
merupakan
pengumpulan data yang dilakukan
dengan memberikan pertanyaan
tertulis kepada responden yang
berkepentingan dan dilengkapi
dengan
beberapa
alternative
pertanyaan .
2. Observasi,
merupakan
pemantauan secara langsung.
Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang
sudah tersedia sebelumnya dan secara
sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang
digunakan untuk melengkapi kebutuhan
data penelitian melalui buku, jurnal dll.
Teknik pengumpulan data yang
dilakukan, yaitu :
1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan
data dengan mengambil data-data
dari buku yang sudah ada
sebelumnya
yang
berhubung
dengan penelitian ini dan sebagai
referensi penulis.
i. Skala Pengukuran
Menurut
Sugiyono,
(2014:93)
menyatakan bahwa “skala Likert
digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau
sekelompok orang tentang fenomena
sosial. Dengan skala likert maka variabel
yang akan diukur dijabarkan menjadi
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indikator variabel. Kemudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak
untuk
menyusun
item-item
instrumenyang dapat berupa penyataan
atau pernyataan”.
Dalam penelitian ini skala pengukuran
yang dibuat adalah skala Likert dan
dalam melakukan penelitian terhadap
variabel-variabel maka setiap jawaban
dari pernyataan atau pertanyaan yang
diajukan akan diberikan skor.
Tabel
Skala Pengukuran
No
Pernyataan
Skor
1.
SS=Sangat Setuju
5
2.
ST=Setuju
4
3.
RR=ragu-ragu
3
4.
TS=Tidak Setuju
2
5.
STS=Sangat
Tidak 1
Setuju
Metode Analisis Data
Untuk menganalisis data yang telah ada,
maka digunakan metode analisis
sebagai berikut :
Uji Hipotesis
Uji hipotetis dalah suatu pengujian yang
dipergunakan untuk menguji kebenaran
suatu pernyataan secara statistic dan
menarik keismpulan apakah menerima
atau
menolak
pernyataan
tersebut.Untuk menjawab hipotesis
penelitian maka dilakukan pengelolaan
data dengan menggunakan program
SPSS sehingga memperoleh persamaan
regresi linier berganda, uji t, uji f dan
koefisien determinasi.
Metode Analisis Regresi Linier
Berganda
Analisis Regresi Linier Berganda
dilakukan untuk mengetahui seberapa
besar
pengaruh
variabel
bebas
(manajemen resiko dan GCG) terhadap
variabel terikat (kelangsungan hidup
perusahaan).Dalam menganalisis data

ini peneliti menggunakan SPSS 22 agar
hasilnya sesuai dengan perhitungan dan
lebih terarah.
Adapun persamaan regresi sampelnya
adalah :
Y= a+b1X1+b2X2+e
Dimana :
Y= kelangsungan hidup perusahaan
X1= manajemen resiko
X2= good corporate governance (GCG)
a = konstanta
b= koefisien regresi
e= galat (disturbance error)
Uji Parsial (t-test)
Uji t digunakan untuk menguji
bagaimana pengaruh masing-masing
variabel bebasnya secara sendiri-sendiri
yaitu Manajemen resiko (X1) dan Good
Corporate Governance (X2 terhadap
variabel terikat yaitu (kelangsungan
hidup perusahaan (Y) pada tingkat
kepercayaan 5% (0.05). Oleh karena itu,
kriteria yang digunakan sebagai dasar
pengambilan
keputusan
hipotesis
adalah sebagai berikut :
1. H0 ditolak jika nilai thitung ≥ ttabel
pada α =0,05
2. H0 diterima jika nilai thitung < ttabel
pada α =0,05
Dengan kriteria pengujian :
1. Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak
dan Ha diterima
Artinya :
 Manajemen
resikoberpengaruh
signifikan terhadap keputusan
pembelian terhadap kelangsungan
hidup perusahaan pada PT.KIM
(Persero).
 Good Corporate Governance (GCG)
berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian terhadap
kelangsungan hidup perusahaan
pada PT.KIM (Persero).
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2.




Jika thitung < ttabel , maka Ho diterima
dan Ha ditolak
Artinya :
Manajemen
resiko
tidak
berpengaruh signifikan terhadap
kelangsungan hidup perusahaan
pada PT.KIM (Persero).
Good Corporate Governance (GCG)
tidak
berpengaruhsignifikan
terhadap kelangsungan hidup
perusahaan pada PT.KIM (Persero).

Uji Simultan (F-test)
Uji F digunakan untuk mengetahui
sejauh mana pengaruh variabel
independen yaitu, Manajemen resiko
(X1) dan Good Corporate Governance
(X2) secara simultan atau bersamaan
berpengaruh
terhadap
variabel
dependen yaitu, Kelangsungan hidup
perusahaan (Y).
Untuk mengetahui signifikan atau tidak
pengaruh secara bersama-sama atau
variabel bebas terhadap variabel terikat
maka digunakan probability sebesar 5%
(α =0,05).
Dengan Kriteria pengujian :
1. H0diterima : jika Fhitung < Ftabel pada
α =5%, signifikan =95%.
Artinya Manajemen resiko dan
Good Corporate Governance (GCG)
secara simultan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kelangsungan
hidup perusahaan di PT.KIM
(Persero).
2. H0 ditolak : jika Fhitung ≥ Ftabel pada α
=5%, signifikan =95%
Artinya Manajemen resiko dan
Good Corporate Governance (GCG)
secara
simultan
berpengaruh
signifikan terhadap kelangsungan
hidup perusahaan pada PT.KIM
(Persero).

Koefisien Determinasi (R2)
Keofisien Determinasi adalah suatu nilai
yang menjelaskan variabel bebas dalam
mempengaruhi variabel terikatnya
dalam suatu persamaan regresi.Nilai
koefisien
mempengaruhi
variabel
tarikatnya dalam suatu persamaan
regresi.
Nilai keofisien determinasi antara 0 dan
1 atau 0<R2<1. Jika nilai (R2) mendekati
angka satu maka kontribusi yang
diberikan variabel bebas (X) terhadap
variabel terikat (Y) besar. Sebaliknya jika
nilai (R2) mendekati angka nol (0) maka
jumlah kontribusi yang diberikan
variabel bebas terhadap variabel terikat
kecil.
PEMBAHASAN
Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian Analisis Regresi Linier
Berganda pada penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel bebas (Manajemen
Resiko
dan
Good
Corporate
Governance) terhadap variabel terikat (
Kelangsungan
Hidup
Perusahaan).Analisis Regresi Linier
Berganda dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model
1 (Constant)

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
14,521

4,177

T

Sig.

3,476 ,001

Manajemen
,273
,090
,307 3,044 ,003
Resiko
Good
Corporate
,359
,105
,344 3,413 ,001
Governance
a. Dependent Variable: Kelangsungan Hidup Perusahaan

Sumber : Hasil data menggunakan
program SPSS Versi 22, 2021
Dari tabel di atas diperoleh persamaan
linier berganda sebagai berikut :
Y = 14,521 + 0,273X1 + 0,359X2 + e
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Dimana dapat dijelaskan :
1. Nilai konstanta sebesar 14,521
merupakan
nilai
konsistensi
variabel
Kelangsungan
Hidup
Perusahaan. Artinya jika X1 dan X2
nilainya adalah 0 maka nilai
Kelangsungan Hidup Perusahaan
sebesar 14,521.
2. Koefisien regresi variabel (X1)
mempunyai pengaruh yang positif
terhadap variabel Y dengan
koefisien regresi sebesar 0,273.
Yang artinya apabila variabel X1
meningkat sebesar 1 satuan, maka
variabel Y akan meningkat pula
sebesar 0,273 satuan dengan
asumsi bahwa pada variabel bebas
lainnya dianggap Nol atau Konstan.
3. Koefisien regresi pada variabel X2
mempunyai
pengaruh
positif
terhadap variabel Y dengan
koefisien sebesar 0,359. Yang
artinya
apabila
variabel
X2
meningkat sebesar 1 satuan, maka
variabel Y akan meningkat pula
sebesar 0,359, dengan asumsi
bahwa pada variabel bebas lainnya
dianggap Nol atau konstan.
Uji Parsial (t-test)
Uji Parsial adalah pengujian yang
dilakukan untuk meneliti pengaruh dari
tiap-tiap variabel bebas terhadap
variabel terikat dengan nilai signifikansi
5% (0,05). Uji Parsial dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.

Hasil uji-t (parsial) pada tabel di atas
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Uji Parsial (t) Manajemen Resiko (X1)
Nilai signifikasi Manajemen Resiko
(X1) adalah 0,003 <0,05 dengan nilai
thitung 3,044 > nilai ttabel (0,05/2; n-k1) = 1,987. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha
diterima yang artinya Manajemen
Resiko berpengaruh secara parsial
terhadap
Kelangsungan
Hidup
perusahaan.
2. Uji parsial (t) Good Corporate
Governance (X2)
Nilai signifikan Good Corporate
Governance (X2) adalah 0,001 <0,05
dengan nilai thitung 3,413 > nilai ttabel
(0,05/2; n-k-1) = 1,987. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak
dan Ha diterima yang artinya Good
Corporate Governance berpengaruh
secara
parsial
terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan.

Tabel
Uji parsial (t-test)

Mean
Square
F
Sig.
193,10 18,82 ,000
386,202 2
b
1
8
8
871,753
10,256
5
Total
1257,95 8
5 7
a. Dependent Variable: Kelangsungan Hidup
Perusahaan
b. Predictors: (Constant), Good Corporate
Governance, Manajemen Resiko

Uji Simultan (F-test)
Uji Simultan adalah pengujian yang
dilakukan untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh variabel bebas
secara bersama-sama terhadap variabel
terikat dengan nilai signifikansi 5%
(0,05). Uji Simultan dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
Tabel
Uji Simultan(F-test)
ANOVAa
Model
1 Regressio
n
Residual

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std.
Error

14,521

4,177

Manajemen
Resiko

,273

,090

,307

3,044 ,003

Good
Corporate
Governance

,359

,105

,344

3,413 ,001

Model
1 (Constant)

Beta

T

Sig.

3,476 ,001

a. Dependent Variable: Kelangsungan Hidup Perusahaan

Sumber : Hasil data menggunakan
program SPSS Versi 22, 2021

Sum of
Squares

D
f

Sumber : Hasil data menggunakan
program SPSS Versi 22, 2021
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Tabel
menunjukkan bahwa nilai
signifikasi Variabel X1 dan X2 adalah
sebesar 0,000 < 0,05. Nilai Fhitung =
18,828 dan nilai Ftabel =3,101 (Ftabel = df1
= k-1 ; df2 = n-k) , yang artinya Fhitung
lebih besar dari Ftabel. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Manajemen Resiko
(X1) dan Good Corporate Governance
(X2) memiliki pengaruh secara simultan
terhadap
Kelangsungan
Hidup
Perusahaan ( memiliki pengaruh secara
simultan terhadap Kelangsungan Hidup
Perusahaan (Y).
Uji Koefisien Determinasi
Uji Koefisien Determinasi (R2) dilakukan
untuk mengukur seberapa besar
variabel bebas memberikan kontribusi
terhadap variabel terikat. Uji Koefisien
Determinasi dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel
Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model
1

R
,554a

R
Square

Adjusted R
Square

,307

,291

Std. Error
of the
Estimate
3,202

a. Predictors: (Constant), Good Corporate
Governance, Manajemen Resiko
b. Dependent Variable: Kelangsungan Hidup
Perusahaan

Sumber : Hasil data menggunakan
program SPSS Versi 22, 2021
Tabel menunjukkan nilai R2 (R Ssqure)
sebesar 0,307 dimana hasil ini dapat
diketahui bahwa Manajemen Resiko
dan Good Corporate Governance
memberikan
pengaruh
terhadap
Kelangsungan
Hidup
perusahaan
sebesar 30,7% sedangkan sisanya
adalah sebesar 69,3% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

Pembahasan
Pengaruh Manajemen Resiko Terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan.
Pada Tabel 4.43 dapat dilihat
berdasarkan Uji Parsial (t) variabel
Manajemen Resiko (X1) dengan tingkat
signifikannya adalah 0,003 lebih kecil
dari taraf signifikan 0,05 (5%). Selain itu,
variabel Manajemen Resiko memiliki
nilai t hitung sebesar 3,044 dimana nilai
tersebut lebih besar dari nilai t tabel
sebesar 1,987. Hal ini menunjukkan
bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, yang
artinya Manajemen Resiko memiliki
pengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
Kelangsungan
Hidup
Perusahaan. Hasil ini sesuai dengan
hipotesis yang telah dibuat, dimana
semakin baik Manajemen Resiko yang
dijalankan disuatu perusahaan maka
akan tinggi tingkat Kelangsungan Hidup
Perusahaan.
Manajemen Resiko sangat dibutuhkan
dalam suatu perusahaan untuk
mengarahkan
dan
mengendalikan
kegiatan perusahaan terhadap berbagai
kemungkinan resiko yang terjadi.
Perusahaan
PT.Kawasan
Industri
modern (Persero) perlu mengetahui
bahwa dengan melakukan Manajemen
Resiko
sesuai dengan proses
Manajemen Resiko pada umumnya,
maka
perusahaan
perlu
mengidentifikasi setiap resiko yang
terjadi dan mencatat setiap resiko yang
telah dianalisis kedalam daftar resiko.
Selain itu setiap perusahaan perlu
membuat standar frekuensi resiko
yaitu, frekuensi rendah, sedang, dan
menengah guna untuk mengetahui nilai
resiko yang terjadi sehingga perusahaan
mengetahui standar resiko guna untuk
mengatasi terjadinya kembali resiko hal
ini berguna untuk meminimalis kerugian
atas resiko yang terjadi sehingga sangat
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mempengaruhi
Perusahaan.

Kelangsungan

Hidup

Pengaruh Good Corporate Governance
Terhadap
Kelangsungan
Hidup
Perusahaan.
Pada Tabel
diatas, dapat dilihat
berdasarkan Uji Parsial (t) bahwa
variabel Good Corporate Governance
(X2) dengan tingkat signifikan 0,001
lebih kecil dari taraf signifikan 0,05
(5%). Selain itu variabel Good Corporate
Governance memiliki nilai t hitung
sebesar 3,413, dimana nilai tersebut
lebih besar dari nilai t tabel sebesar
1,987. Hal ini menunjukkan bahwa Ha
diterima dan H0 ditolak, yang artinya
Good Corporate Governance memiliki
pengaruh postif dan signifikan terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan. Hasil
ini sesuai dengan hipotesis yang telah
dibuat, dimana semakin tinggi Good
Corporate Governance maka akan
meningkat
Kelngsungan
Hidup
Perusahaan.
Good Corporate Governance sangat
penting digunakan dalam suatu
perusahaan terutama perusahaan besar
hal ini menjadi tolak ukur dalam
menjalankan
aktivitas
perusahaan
berdasarkan peraturan yang ditegakkan
untuk
meningkatkan
keberhasilan
perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance agar
terjalan kinerja perusahaan yang baik,
dalam hal ini perusahaan yang
menjalankan
Good
Corporate
Governance
akan
mempengaruhi
Kelangsungan Hidup Perusahaannya.
PT.Kawasan Industri Modern Telah
menjalankan program Good Corporate
Governance, dimana hal ini menjadi
tolak ukur agar terjadinya Transparansi
terhadap berbagai informasi mengenai
perusahaan sehingga para investor
yakin dalam menjalankan kerja sama.

Pengaruh Manajemen Resiko dan
Good Corporate Governance Terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan.
Pada Tabel
diatas, dapat dilihat
berdasarkan
Uji
Simultan
(F)
menunjukkan
bahwa
Manajemen
Resiko dan Good Corporate Governance
secara bersama-sama berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan. Hal
tersebut dapat dilihat dari nilai Fhitung
18,828 lebih besar dari Ftabel 3,101.
Selain itu nilai signifikan yang diperoleh
adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%)
sehingga Ha diterima dan H0 ditolak,
yang artinya Manajemen Resiko dan
Good Corporate Governance memiliki
pengaruh terhadap Kelangsungan Hidup
Perusahaan.
Manajemen Resiko dan Good Corporate
Governance
memiliki
pengaruh
terhadap
Kelangsungan
Hidup
perusahaan.
Dengan
adanya
Manajemen Resiko maka perusahaan
akan terhindar dari kerugian yang besar
atas resiko yang terjadi karena melalui
Manajemen resiko maka perusahaan
dapat mengarahkan dan mengendalikan
kegiatan perusahaan terhadap berbagai
kemungkinan resiko yang terjadi dan
dengan adanya Good Corporate
Governance
sehingga
dapat
meningkatkan keberhasilan dalam
kinerja dan memastikan perusahaan
menjalankan kinerja usaha yang sehat
dengan bersifat transparan. Dengan
dijalankannya
hal
ini
maka
Kelangsungan Hidup Perusahaan akan
semakin meningkat.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan
dengan judul Pengaruh Manajemen
Resiko dan Good Corporate Governance
terhadap
Kelangsungan
Hidup
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Perusahaan di PT.Kawasan Industri
Modern (Persero) pada bidang usaha
jasa pengelolaan Kawasan Industri
maka dapat diambil kesimpulan :
1. Berdasarkan hasil Uji Parsial (t) pada
variabel Manajemen Resiko (X1)
diperoleh hipotesis H0 ditolak dan Ha
diterima yang artinya Manajemen
Resiko berpengaruh secara parsial
terhadap
Kelangsungan
Hidup
Perusahaan. Dimana nilai signifikansi
Manajemen Resiko (X1) adalah 0,003
<0,05 dengan nilai thitung 3,044 > nilai
ttabel (0,05/2; n-k-1) = 1,987. Untuk
uji parsial (t) pada variabel Good
Corporate Governance (X2) diperoleh
hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima
yang artinya Good Corporate
Governance berpengaruh secara
parsial
terhadap
Kelangsungan
Hidup Perusahaan. Dimana nilai
signifikansi
Good
Corporate
Governance (X2) adalah 0,001 <0,05
dengan nilai thitung 3,413 > nilai ttabel
(0,05/2; n-k-1) = 1,987.

2. Berdasarkan Uji Simultan (F) pada

variabel Manajemen resiko (X1) dan
Good Corporate Governance (X2)
diperoleh hipotesis H0 ditolak dan Ha
diterima, yang artinya Manajemen
resiko (X1) dan Good Corporate
Governance (X2) berpengaruh secara
simultan terhadap Kelangsungan
Hidup Perusahaan (Y). Dimana nilai
signifikansi pada Manajemen resiko

3. dan
Good
Corporate
Governanceadalah sebesar 0,000 <
0,05 dan nilai Fhitung = 18,828 > Ftabel
3,10 (Ftabel = df1 = k-1 ; df2 = nk).Berdasarkan hasil Uji Koefisien
Determinasi diperoleh R2 (R Square)
sebesar 0,307 dimana hasil ini dapat
diketahui bahwa Manajemen Resiko
dan Good Corporate Governance
memberikan pengaruh terhadap
Kelangsungan Hidup perusahaan

sebesar 30,7% sedangkan sisanya
adalah sebesar 69,3% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan
bahwa Manajemen Resiko dan Good
Corporate Governance berpengaruh
signifikan atau positif terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan di
PT.Kawasan Industri Modern (Persero).
Saran
1. Perusahaan PT.Kawasan Indutri
Modern (Persero) harus lebih
meningkatkan pemantau segala
aktivitas
yang
dijalankan
diperusahaan misalnya pemantauan
dibidang keuangan, pemantauan
dibidang produksi dll, baik internal
perusahaan
maupun
eksternal
perusahaan. hal ini akan mencegah
terjadi jumlah resiko yang besar.
2. Good
Corporate
Governance
berpengaruh
positif
terhadap
Kelangsungan Hidup Perusahaan
untuk
itu
seluruh
internal
perusahaan
harus
menjadikan
prinsip
Good
Corporate
Governancesebagai pedoman untuk
menciptakan
kinerja perusahaan
yang optimal dan meningkatkan nilai
perusahaan.
3. Manajemen Resiko dan Good
Corporate
Governancememiliki
peran penting dalam perusahaan
karena mempengaruhi jangka waktu
perusahaan dalam menjalankan
operasionalnya.
Untuk
itu
perusahaan harus terus memantau
perkembangan perusahaan dan
mengontrol strategi yang dijalankan
karena
akan
mempengaruhi
Kelangsungan Perusahaan.
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