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ABSTRAK 

 

Manfaat Akuntabilitas Laporan Keuangan Bagi Terwujudnya  

Good Corporate Governance 

 

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 
memuat informasi keuangan masa lalu perusahaan yang dinyatakan dalam satuan 
mata uang serta bermanfaat bagi para pembuat keputusan baik dari dalam maupun 
luar perusahaan. 
 Dalam laporan keuangan, manajemen mempertanggungjawabkan 
sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Manajemen perusahaan 
harus menyediakan laporan keuangan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan 
salah satu prinsip Good Corporate Governance. Karaktertistik akuntabilitas 
laporan keuangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan GCG itu sendiri. 
 Berdasarkan uraian di atas penulis meyusun skripsi ini dengan judul 
“Manfaat Akuntabilitas Laporan Keuangan Bagi Terwujudnya Good Corporate 
Governance”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui 
bagaimana akuntabilitas laporan keuangan di Akper “X”, (2) untuk mengetahui 
bagaimana penerapan good corporate governance di Akper “X”, dan (3) apakah 
akuntabilitas laporan keuangan bermanfaat bagi terwujudnya good corporate 
governance. 
 Penulis melakukan penelitian ini pada Akademi Keperawatan “X” di 
Bandung. Penulis menggunakan metode deskriptif analitik dan pendekatan 
metode studi kasus. Analisis data menggunakan Analisis Regresi, Koefisien 
Korelasi, dan Koefisien Determinasi. 
 Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa                        
(1) Secara umum, laporan keuangan Akper “X” dapat dikatakan akuntabel,        
(2) Good corporate governance di Akper “X” masih dalam tahap sosialisasi, dan 
(3) Laporan keuangan yang akuntabel sangat bermanfaat bagi terwujudnya good 
corporate governance. 
 Saran yang diberikan oleh penulis kepada Akper “X” adalah sebaiknya 
kebijakan mengenai kebijakan mengenai corporate governance dan uraian peran, 
tanggung jawab, dan wewenang seluruh organ Akper dituangkan secara tertulis 
agar akuntabilitas dapat diterapkan dengan lebih efektif. Dalam menyusun laporan 
keuangan, sebaiknya Akper “X” memenuhi prinsip Substance Over Form 
daripada bentuk hukumnya.  
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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji, hormat dan juga syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi ini berjudul “Manfaat Akuntabilitas Laporan Keuangan Bagi 

Terwujudnya Good Corporate Governance” (Studi Pada Akper “X” di 

Bandung). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh Ujian Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Program Studi Akuntansi di 

Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna 

dan masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

segala saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang 

akan datang. 

 Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan 

memberikan bantuan, dorongan, serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada: 

1. Papa dan Mama atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang diberikan 

baik berupa moril maupun materiil. 

2. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing 

dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.,S.E.,M.S.,Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Supriyanto Ilyas, S.E.,Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

5. Bapak Bachtiar Asikin, S.E.,M.M.,Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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6. Seluruh dosen Universitas Widyatama yang telah membimbing serta 

memberikan materi perkuliahan kepada penulis. 

7. Adik-adikku yang tercinta: Linda Wati, Hussein Wira Cendana, dan Didi 

Jensen, atas segala doa dan dorongan yang diberikan kepada penulis. 

8. Seluruh Civitas Utama yang telah memberikan dorongan bagi penulis. 

9. Pimpinan Akper “X” yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melakukan penelitian. 

10. Ibu Yayuk Budi dan rekan yang telah membimbing penulis selama 

melakukan penelitian pada Akper “X”.  

11. Teman-teman kost: Leli, Santi, T’Ary, Neville, Wati, Ranti, T’Sari, Nova, 

Desi, Tia, dan Cice. 

12. Teman-teman seperjuangan: Tulus, Dini, Mertha, Qodhir, Eki, Riesa, Galuh, 

Izal, Angel, Topan, Kanti, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

  Akhir kata, semoga Tuhan melimpahkan kasih dan karunia-Nya kepada 

pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.  

May Good Lord Always Bless Us. 
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