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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa prinsip-prinsip corporate governance memegang peran-

an penting terkait kebutuhan manajemen organisasi yang efektif dan efisien, sebagai sarana untuk 

mengukur kinerja suatu organisasi yang baik. Corporate governance dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja organisasi tertentu dengan prinsip-prinsip mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar 

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggung jawa-

bannya. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah transparasi, akuntabilitas, sustainability, dan 

fairness berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk? (2) 

Apakah transparasi, akuntabilitas, sustainability, dan fairness berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi 43 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menggunakan teknik purpos-

ive sampling dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS for windows 

versi 21. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 1) Transparasi, akuntabilitas, sustainability, dan fair-

ness berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk (2) 

Transparasi, akuntabilitas, sustainability, dan fairness berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. 

 

KATA KUNCI  : Corporate Governance, Transparasi, Akuntabilitas, Sustainability, Dan Fairness 

 

 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Corporate governance meru-

pakan suatu keharusan dan kebu-

tuhan pokok. Birokrasi pemerintahan 

berupaya korektif dan netralitas tum-

buhnya demokrasi serta orientasi pa-

da masyarakat dan tumbuhnya as-

pirasi dan control masyarakat. 

Birokrasi sedang bergeser dari para-

digma sentralistik ke desentralistik, 

dari otoritarian ke egalitarian dan 
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demokratis, dari kedaulatan Negara 

ke kedaulatan rakyat, dari organisasi 

yang besar menjadi ramping tapi 

kaya fungsi, dari rowing (semua dik-

erjakan sendiri) menjadi stering. 

Lemahnya tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) di in-

stitusi pemerintah ditandai dengan 

tidak efisiennya organisasi dan 

birokrasi, rendahnya kualitas pela-

yanan terhadap publik, sulitnya pem-

berantasan Korupsi, Kolusi dan Nep-

otisme (KKN) serta kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam pem-

bangunan, sehingga menyebabkan 

kinerja pemerintah tidak dapat ber-

jalan secara maksimal (Hamid, 

2015). Corporate Governance dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja 

organisasi tertentu dengan prinsip-

prinsip mengarahkan dan 

mengendalikan organisasi agar men-

capai keseimbangan antara kekuatan 

serta kewenangan dalam mem-

berikan pertanggung jawabannya 

kepada para stakeholders. 

Mangkuprawira dan Hubeis dalam 

bukunya Manajemen Mutu Sumber 

Daya Manusia (2007:153) kinerja 

merupakan hasil dari proses peker-

jaan tertentu secara terencana pada 

waktu dan tempat dari karyawan ser-

ta organisasi bersangkutan. Kinerja 

seseorang ditentukan oleh kemampu-

an dan motivasinya untuk 

melaksanakan pekerjaan. Kinerja pa-

da dasarnya yaitu suatu pencapaian 

yang dihasilkan atau hasil kerja yang 

dicapai dari suatu usaha. Berdasar-

kan fakta-fakta tersebut diatas,maka 

perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk melihat seberapa besar 

“Pengaruh Prinsip-Prinsip Corpo-

rate Governance Terhadap Kinerja 

Pegawai Dinas Pertanian Kabu-

paten Nganjuk” 

 

 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013 :  

38) variabel adalah “segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga 

memperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”.  

a. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2013 : 

39) yang dimaksud variabel 

terikat atau variabel dependen 

(Y) yaitu “variabel yang 

dipenngaruhi atau menjadi 
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akibat karena adanya variabel 

bebas”. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel 

dependen adalah kinerja pega-

wai yang dilambangkan 

dengan (Y). 

b. Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2013 : 

39) yang dimaksud dengan 

variabel bebas atau variabel 

independen yaitu “variabel 

yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab 

perubanhannya”. Variabel 

independen atau variabel bebas 

yang dilambangkan dengan 

(X). Dalam penelitian ini ada-

lah prinsip-prinsip Corporate 

Governance, yaitu : transparasi 

(x1), akuntabilitas (x2), Sus-

tainability (x3), fairness (x4). 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Bebas 

1) Transparansi adalah 

keterbukaan dalam 

melaksanakan proses 

pengambilan keputusan 

dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informa-

si materiil dan relevan 

mengenai organisasi 

sektor publik. Setiap 

pengambilan keputusan 

menyangkut kekarya-

wanan dilaksanakan 

secara transparan  

2) Accountability adalah Pe-

rusahaan harus memper-

tanggung jawabkan 

kinerjanya secara trans-

paran dan wajar. Dengan 

demikian, perusahaan ha-

rus dikelola secara benar, 

terukur dan dalam 

sedemikian rupa sehing-

ga sejalan dengan 

kepentingan perusahaan 

dengan tetap memperhi-

tungkan kepentingan 

pemegang saham dan 

pemangku kepentingan 

lainya. 

3) Sustainability merupakan 

berkelanjutan dan 

menghasilkan keun-

tungan, dalam jangka  

panjang mereka  juga  

harus menemukan  cara  

untuk memuaskan  peg-

awai  dan  komunitasnya 

agar berhasil. 

4) Fairness adalah asas 

kesetaran dan kewajaran. 

Dalam melaksanakan 

kegiatanya, perusahaan 

harus selalu mempertim-

bangkan kepentingan 

pemegang saham dan 
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pemangku kepentingan 

lainya berdasarkan asas 

kesetaraan 

b. Variabel Terikat 

Kemampuan  pegawai  da-

lam  melakukan sesuatu  keahlian 

tertentu. Kinerja pegawai sanga-

tlah perlu, sebab dengan kinerja 

ini akan diketahui seberapa  jauh  

kemampuan  pegawai  dalam  

melaksanakan  tugas  yang  dibe-

bankan kepadanya. 

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Menurut Sugiyono (2013: 8) 

pendekatan kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel 

tertentu. Teknik pengambilan 

sampel umumnya dilakukan 

secara acak, pengumpulan data 

menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. 

2. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian 

explanatory. Menurut Wiyono 

(2011:51), “penelitian explanatory 

adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menguji berbagai hipotesis 

tertentu dengan maksud 

membenarkan dan memperkuat 

hipotesis itu.” 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Dinas Pertanian Kabupaten 

Nganjuk yang beralamat di Jl. 

Anjuk Ladang No.37, Bedingin, 

Sukorejo, Loceret, Kabupaten 

Nganjuk, Jawa Timur 64471. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian yang 

dilaksanakan dalam kurun waktu 

selama 3 bulan yaitu bulan April 

sampai dengan Juni 2018. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2013: 80), 

populasi adalah “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”.  

Berdasarkan pengertian 

populasi di atas, maka yang di 

jadikan populasi dalam penelitian 

ini adalah semua pegawai Dinas 

Pertanian Kabupaten Nganjuk 

yang berjumlah 191 orang. 
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2. Sampel  

Menurut Sugiyono 

(2017:85), “Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu". 

Kriteria sampel dalam penelitian 

ini adalah  

a. Seluruh pegawai Dinas Per-

tanian Kabupaten Nganjuk 

b. Pegawai Dinas Pertanian Ka-

bupaten Nganjuk dengan status 

pegawai negeri sipil 

c. Pegawai yang termasuk dalam 

kategori pegawai eselon pada 

Dinas Pertanian Kabupaten 

Nganjuk dengan status pega-

wai negeri sipil. 

Setelah dilakukan uji pur-

posive sampling, maka pegawai 

yang layak dijadikan sampel ber-

jumlah 43 pegawai Dinas Per-

tanian Kabupaten Nganjuk. 

 

 

E. Instrumen Penelitian  

1. Pengembangan Instrument 

Menurut Sugiyono (2013: 

102), “Instrument penelitian ada-

lah suatu alat yang digunakan 

mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati.” 

2. Validasi Instrument 

a. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono 

(2013:58) pengertian variabel 

adalah: “Suatu  atribut  atau  

sifat  atau  nilai  dari  orang,  

objek  atau  kegiatan  yang 

mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya”. 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut   Arikunto (2013: 

100)   mengemukakan bahwa 

reliabilitas   berhubungan   

dengan   masalah   ke-

percayaan.   Suatu tes dapat 

dikatakan  mempunyai  taraf  

kepercayaan  yang  tinggi  jika  

tes tersebut  dapat memberikan 

hasil yang tetap. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1) Data Primer 

Dalam penelitian ini 

data primer berupa hasil 

dari penyebaran kuesioner 

mengenai penerapan corpo-

rate governance terhadap 

kinerja pegawai. 

2) Data sekunder 

Dalam penelitian ini 

data sekunder berupa gam-

baran umum Dinas Per-

tanian Kabupaten Nganjuk 
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dan literature yang terkait 

dalam penelitian. 

b. Langkah-Langkah Pengum-

pulan Data 

1) Penelitian lapangan, 

yaitu penelitian yang 

dilakukan secara lang-

sung terhadapa objek-

objek penelitian. Teknik 

yang dilakukan adalah : 

a) Wawancara 

b) Kuisioner 

2) Penelitian kepustakaan, 

yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mem-

peroleh konsep dan 

landasan teori dengan 

mempelajari berbagai 

literature, buku, dan 

dokumen yang berkai-

tan dengan objek pem-

bahasan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Bergan-

da 

Menurut Sugiyono (2013: 275), 

analisis regresi linier berganda 

digunakan oleh peneliti bila 

peneliti bermaksud meramalkan 

bagaimana kedaaan (naik turun) 

variable dependen, bila dua atau 

lebih variable independen sebagai 

factor predictor yang dimanipulasi 

atau dinaik turunkan nilainya. 

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Gozali (2013 : 97), 

koefisien determinasi pada intinya 

adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam men-

erangkan variasi variabel de-

penden. 

3. Uji Hipotesis 

1) Uji Parsial ( Uji t ) 

Menurut Ghozali (2016 : 171), 

uji t (individual test) 

“digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap 

variabel dependen”. 

2) Uji Simultan ( Uji F ) 

Menurut Ghozali (2016: 171), 

uji F “digunakan untuk 

mengetahui apakah variable 

independen secara bersama-

sama atau simultan 

mempengaruhi variable de-

penden”. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 

Hasil Uji Statistik t 

 
Model 

Unstandardized Coeffi-
cients 

Standard-

ized Coef-
ficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Con-

stant) 

2,582 2,409 
 

1,072 0,291 

X1 0,714 0,239 0,267 2,982 0,005 

X2 0,862 0,278 0,325 3,102 0,004 

X3 1,047 0,222 0,332 4,707 0,000 

X4 0,645 0,287 0,199 2,246 0,031 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018 

 

Dari tabel di atas dapat 

dijelaskan hasil uji t dari masing-

masing variabel sebagai berikut : 

1) Transparasi 

Hipotesis parsial yang 

pertama dalam penelitian ini 

dapat diketahui bahwa secara 

parsial sistem transparasi (X1) 

berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai (Y) mempunyai 

signifikansi 0,005 yang berarti 

bahwa signifikansi kurang dari 

0,05 (0,005 < 0,05), maka Ha 

diterima dan H0 ditolak artinya 

artinya transparasi secara parsial 

memiliki pengaruh yang signif-

ikan terhadap kinerja pegawai. 

2) Akuntabilitas   

Hipotesis parsial yang 

kedua dalam penelitian ini dapat 

diketahui bahwa secara parsial 

Akuntabilitas  (X2) berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai (Y) 

mempunyai nilai signifikansi 

0,004 yang berarti bahwa signif-

ikansi kurang dari 0,05 (0,004 < 

0,05), maka Ha diterima dan H0 

ditolak artinya Akuntabilitas  

secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

3) Sustainable 

Hipotesis parsial yang keti-

ga dalam penelitian ini dapat 

diketahui bahwa secara parsial 

Sustainable (X3) berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai (Y) 

mempunyai nilai signifikansi 

0,000 yang berarti bahwa signif-

ikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 

0,05), maka Ha diterima dan H0 

ditolak artinya Sustainable secara 

parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja peg-

awai. 

4) Fairness 

Hipotesis parsial yang 

keempat dalam penelitian ini 

dapat diketahui bahwa secara 

parsial fairness (X4) berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai (Y) 

mempunyai nilai signifikansi 

0,031 yang berarti bahwa signif-

ikansi kurang dari 0,05 (0,031 < 

0,05), maka Ha diterima dan H0 

ditolak artinya fairness secara 

parsial memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap kinerja peg-

awai. 

Tabel 2 

Hasil Uji Statistik F 

 
Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1171.528 4 292.882 67.363 .000a 

Residual 165.217 38 4.348   

Total 1336.744 42    

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2018 

 

Dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi uji F variabel 

transparasi (X1), Akuntabilitas  

(X2), sustainability (X3), dan fair-

ness (X4) sebesar 0,000 yang be-

rarti bahwa signifikansi kurang 

dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ha 

diterima dan H0 ditolak artinya 

transparasi, Akuntabilitas , Sus-

tainability, fairness secara simul-

tan memiliki pengaruh yang signif-

ikan terhadap kinerja pegawai. 

 

 

IV. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Transparasi berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pertanian Kabupaten 

Nganjuk. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi t hitung 

kurang dari 0,05. 

2. Akuntabilitas berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pertanian Kabupaten 

Nganjuk.Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi t hitung 

kurang dari 0,05. 

3. Sustainability berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja 

Pegawai Dinas Pertanian 

Kabupaten Nganjuk.Hal ini 

dibuktikan dengan nilai 

signifikansi t hitung kurang dari 

0,05. 

4. Fairness berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pertanian Kabupaten 

Nganjuk.Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi t hitung 

kurang dari 0,05. 

5. Transparasi, akuntabilitas, 

sustainability, dan fairness 

berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pertanian Kabupaten 

Nganjuk.Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi F hitung 

pada pada variabel 

transparasikurang dari 0,05. 

Saran 

1. Mengingat adanya pengaruh 

prinsip-prinsip corporate 

governance terhadap kinerja 

pegawai, maka hendaknya pihak 

Dinas Pertanian perlu untuk lebih 

meningkatkan penerapan prinsip-

prinsip corporate governance pada 
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perusahaan, semakin meningkat 

penerapan prinsip-prinsip 

corporate governance yang 

dilakukan oleh instansti maka akan 

semakin meningkat pula kinerja 

pegawai pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Nganjuk. 

2. Agar lebih tercapai tujuan kinerja 

pegawai pada Dinas Pertanian 

Nganjuk selaku instansi 

pemerintahan perlu memberikan 

kesempatan kepada masyarakat 

untuk memberikan masukan dan 

menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan instansi dan 

melaksanakan tugasnya secara 

profesional tanpa membedakan 

suku, agama, ras dan gender 

sehingga tercipta perlakuan yang 

adil dan setara kepada publikguna 

melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Pertanian Nganjuk 

secara efektif dan efisien. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat terus 

mengembangkan penelitian ini. 

Penelitian menggunakan variabel 

bebas (prinsip-prinsip corporate 

governance) untuk mengukur 

kinerja pegawai, dan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai, bagi peneliti 

selanjutnya dapat mengganti 

variabel dalam penelitian dengan 

variabel lain misalnya iklim 

kinerja, manajemen pengetahuan, 

komitmen organisasi, promosi 

jabatan, pendidikan dan pelatihan, 

dan lain-lain sehingga dapat 

mengukur kinerja pegawai secara 

lebih mendalam agar dapat 

menciptakan temuan baru di 

bidang kinerja pegawai. 
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