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ABSTRACT
The purpose of this research is to look at the influence of the various influences of Good
Corporate Governance on financial performance and the influence of the Tri Hita Karana
philosophy on the relationship between the various principles (principles) of Good Corporate
Governance and financial performance in the LPD, Blahbatuh Gianyar District. The number of
samples used was 72 people. Questionnaires are used as a way to collect data. The data analysis
technique used moderated regression analysis. From the questionnaire that has shown the
results of various principles (principles) of good corporate governance have a relevant
influence on financial performance in the LPD, Blahbatuh Gianyar District. The Tri Hita
Karana philosophy can erase the implementation of the principles of Good Corporate
Governance on financial performance in the LPD, Blahbatuh Gianyar District.
Keywords: GCG, Tri Hita Karana Philosophy, Financial Performance.
ABSTRAK
Tujuan dari riset ini mengetahui pengaruh berbagai prinsip Good Corporate Governance
terhadap kinerja keuangan serta mengetahui pengaruh Filosofi Tri Hita Karana pada hubungan
antara berbagai prinsip (asas) Good Corporate Governance dengan kinerja keuangan di LPD
Kecamatan Blahbatuh Gianyar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 72 orang. Kuesioner
digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data. Teknik analisa data menggunakan
moderated regression analysis. Dari kuesioner yang telah disebarkan menunjukkan hasil
berbagai asas (prinsip) good corporate governance memiliki pengaruh relevan pada kinerja
keuangan di LPD Kecamatan Blahbatuh Gianyar. Filosofi Tri Hita Karana dapat memperkuat
implementasi pokok - pokok Good Corporate Governance pada kinerja keuangan di LPD
Kecamatan Blahbatuh Gianyar.
Kata kunci: GCG, Filosofi Tri Hita Karana, Kinerja Keuangan.

PENDAHULUAN
Desa Pekraman mempunyai Badan Usaha Simpan Pinjam yang bermanfaat dalam
perekonomian masyarakat pada sebuah desa yang disebut dengan Lembaga Perkerditan Desa
(LPD). LPD di Bali mengalami perkembangan yang pesat namun tidak terlepas pula dari berbagai
permasalahan satu diantaranya dari kualitas, efektivitas pengaturan serta pengawasan LPD. Tahun
2018 Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Kabupaten Gianyar mengungkapkan kondisi LPD di
Kabupaten Gianyar, yaitu sebanyak 10 LPD kategori tidak sehat, 38 LPD kurang sehat. Ketidak
sehatan kondisi LPD disebabkan karena kredit macet yang belum bisa ditangani. Data
perkembangan kredit LPD di Kabupaten Gianyar tahun 2015 sampai 2018 menunjukkan adanya
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peningkatan pada kredit yang macet. Hal ini berarti masih kurangnya efisiensi didalam
menyalurkan kredit pada masing-masing LPD di Kabupaten Gianyar. Mempraktikan manajemen
keuangan yang tepat dapat digunakan sebagai metode bisa dicoba untuk menanggulangi kredit
bermasalah tersebut. Berhubungan dengan hal diatas, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance perlu diterapkan dengan berpedoman pada Filosofi Tri Hita Karana dengan tujuan agar
LPD lebih terorganisir.
Penerapan Good Corporate Governance dimaksudkan untuk mengendalikan hubungan
serta menghindari terbentuknya masalah yang fatal dalam strategi industri serta bermanfaat dalam
membenarkaan kesalahan sehingga dapat diatasi lebih awal dengan mempraktikkan prinsip prinsip Good Corporate Governance yaitu kejelasan, akuntanbilitas, responbilitas, kemandirian
serta kesetaraan & kesederhanaan (Zarkasyi , 2018). Sedangkan Tri Hita Karana mencontohkan,
masyarakat Hindu lebih menjurus melihat diri sendiri & lingkungan sekitarnya sebagai sebuah
skema yang diarahkan oleh keseimbangan beberapa nilai & terwujud kedalam bentuk tingkah laku.
(Kaler, 2016). Kinerja keuangan ialah sebuah reaksi nyata yang diraih suatu perusahaan dalam
salah satu masa yang mencirikan status kesehatan dari keuangan pada suatu perusahaan atau usaha
yang bermanfaat untuk menghasilkan tujuan yang baik (Mulyadi, 2017).
Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui pengaruh dasar – dasar Good Corporate
Governance serta pengaruh filosofi Tri Hita Karana pada kinerja keuangan LPD di Kecamatan
Blahbatuh Gianyar. Penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan tambahan ilmu tentang
permasalahan lebih khususnya mengenai berbagai asas (prinsip) Good Corporate Governance
(GCG) pada kinerja keuangan LPD. Diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk melakukan
penelitian lain yang memiliki jenis sama dengan penelitian ini agar menghasilkan penelitian yang
semakin baik dan dapara memberikan gambaran bagaimana penerapan budaya Tri Hita Karana
pada sebuah LPD yang akan membuat keharmonisan dalam masing – masing bisnis.

METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang dipergunakan yaitu dengan penelitian kuantitatif yang
berlandasakan filsafat positivism. Adapaun populasi pada penelitian ini ialah LPD di Kecamatan
Blahbatuh Gianyar sebanyak 36 unit. Teknik purposive sampling digunakan untuk menetapkan
sampel berdasarkan karakteristiknya dengan jumlah sampel yaitu sejumlah 72 responden.
Kerangka konsep menunjukan hubungan antara pengaruh implementasi berbagai landasan Good
Corporate Governance yang dilandasi filosofi Tri Hita Karana dengan Kinerja Keuangan LPD di
Kecamatan Blahbatuh Gianyar. Pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data digunakan
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dengan menggunakan metode survey, melalui kuesioner dan pendokumentasian. Selain itu juga
digunakan pengujian analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis datanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Prinsip-prinsip GCG memiliki nilai koefisien parameter senilai 104,780 serta memiliki nilai
signifikan senilai 0,000 kurang dari 0,05 yang didasari pada hasil penelitian. Melihat perihal
tersebut mengartikan berbagai prinsip GCG memegang pengaruh relevan pada kinerja keuangan.
Hal utama yang menjadi keinginan utama pemangku saham (shareholders) yaitu bisnis tersebut
harus menanamkan keuntungan (profit motive), agar dapat memberikan tingkatan kualitas
perusahaan untuk pemilik saham lainya. Dengan demikian, prinsip - prinsip GCG yang mengatur
kejelasan, tanggung jawab, responsibilitas, independensi, kesetaraan & kelaziman maka laporan
keuangan yang dihasilkan oleh LPD di Kecamatan Blahbatuh Gianyar dapat disampaikan secara
terbuka dan saksama untuk membantu pemangku kepentingan perusahaan membuat keputusan dan
meningkatkan kinerja dalam bidang keuangan paada perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini
memiliki kesesuaian juga pada penelitian Mahendrayasa (2017).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel interaksi prinsip-prinsip GCG dengan
filosofi Tri Hita Karana memiliki nilai koefisien senilai1,403 yang memperoleh nilai signifikan
senilai 0,000 kurang dari 0,05. Perihal filosofi Tri Hita Karana dapat memoderasi pengaruh prinsipprinsip GCG terhadap kinerja keuangan. Keberhasilan penerapan GCG pada suatu organisasi
bergantung pada banyak faktor di tengah dan diluar lembaga. Budaya THK memiliki pengertian
yaitu satu dari beberapa factor yang memiliki keberhasilan dalam menerapkan GCG pada suatu
organisasi dan mempengaruhi efektivitas organisasi. Dari hal yang telah dijelaskan tersebut
menyatakan penelitian ini bersesuaian dengan penelitian Mahendrayasa (2017).

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu GCG mempunyai nilai koefisien senilai 104,780 serta
nilai signifikan senilai 0,000 kurang dari 0,05 artinya yaitu prinsip-prinsip Good Corporate
Governance mempunyai pengaruh signifikan dengan kinerja keuangan di LPD Kecamatan
Blahbatuh Gianyar. Variabel interaksi prinsip-prinsip GCG dengan filosofi Tri Hita Karana
memiliki nilai koefisien parameter sebesar 1,403 artinya Filosofi Tri Hita Karana terbukti menjadi
variabel moderasi pengaruhi implementasi berbagai asas (prinsip) Good Corporate Governance
dengan kinerja keuangan di LPD Kecamatan Blahbatuh Gianyar.
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Keterbatasan penelitian yaitu tidak melakukan pemisahan kelompok LPD berdasarkan nilai
perusahaan dan luas usahanya. Sehingga kedepannya dapat menghasilkan hasil yang lebih
sepesifik. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat mengeksploitasi lebih mendalam mengenai
pengaruh nilai - nilai budaya Tri Hita Karana yang memiliki kaitan mengenai akuntasi.
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