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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era reformasi ini, tuntutan terhadap keterbukaan atau transparansi 

akuntabilitas sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan 

organisasi untuk terwujudnya negara yang bersih dan responsif (cleand and 

responsive state), dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate 

governance). 

Bertambahnya tekanan pada suatu sisi, baik organisasi publik maupun 

komersial dalam menghadapi tuntutan untuk lebih transparan danlebih responsif 

pada setiap aktivitasnya, mengakibatkan semakin dibutuhkannya tingkat standar 

akuntabilitas, perilaku dankinerja. Akuntabilitas adalah salah satu kunci untuk 

melegitimasi sistem korporat. Corporation dapat didasarkan pada power yang 

dimiliki, bagaimana power itu digunakan dan bahwa power hanya suatu legitimasi 

yang digunakan dalam rangka pengakuan pedoman secara umum adalah bahwa 

pertanggungjawaban sesuai dengan hukum, regulasi, shareholder, dan pendapatan 

publik (public opinion). 

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah 

pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan denga laporan tersebut. Pemerintah 

harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak 

publik. Sektor publik harus menekankan pada pertanggungjawaban horizontal 

(horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical 

accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan 

keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. 

Penerapan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance) akan menciptakan insentif internal yang efektif bagi 

manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga 
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mendorong terbentuknya kepercayaan investor dan masuknya arus modal yang 

mendoorong pulinya perekonomian baik secara makro maupun mikro. 

Laporan keuangan merupakan sarana utama, melalui informasi keuangan 

dikomunikasikan kepad apihak luar perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Manajemen perusahaan memikul 

tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

perusahaan. 

Dalam menilai kinerja perusahaan, investor harus senantiasa berusaha 

untuk menganalisis kemampuan perusahaan. Untuk itu investor dapat 

memanfaatkan informasi yang tertera dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan salah satu informasi yang penting untuk pengambilan keputusan 

ekonomi investor. 

Permasalah yang terkandung di dalam aspek pengelolaan keuangan 

perusahaan oleh manajemen adalah adanya masalah akuntabilitas 

(pertanggungjawaban) kepada stakeholders. Akuntabilitas diperlukan untuk 

mengetahui pelaksanaan program-program manajemen, yang akan ditinjau dari 

aspek ketaatan pada peraturan, efisiensi, dan efektivitasnya. Tidak kalah 

pentingnya adalah bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama yang 

harus diperhatikan untuk terselenggaranya Good Corporate Governance. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Akuntabilitas Laporan 

Keuangan untuk Terwujudnya Good Corporate Governance” (Studi kasus 

pada PT. INTI (Persero) di Bandung). 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, permasalah yang akan 

diidenitifkasi adalah analisis akuntabilitas laporan keuangan untuk terwujudnya 

Good Corporate Governance. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 

untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan untuk terwujudnya Good 

Corporate Governance. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh temuan-temuan yang 

bermanfaat antara lain: 

1. Kegunaan praktis 

Penulis dapat memperoleh pengalaman praktis tentang analisis akuntabilitas 

laporan keuangan untuk terwujudnya Good Corporate Governance sehingga 

diperoleh gambaran kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada. 

2. Kegunaan akademis 

a. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

tentang analisis akuntabilitas laporan keuangan untuk terwujudnya Good 

Corporate Governance dan membandingkan teori-teori yang telah 

dipelajari dengan fakta di lapangan. 

b. Bagi akademis, sebagai sumbangan pikiran dan informasi terutama bagi 

rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai analisis akuntabilitas laporan keuangan untuk terwujudnya Good 

Corporate Governance. 

c. Bagi perusahaan, sebagai salah satu bahan referensi, sumbangan pemikiran 

dan bahan pertimbangan di masa yang akan datang tentang analisis 

akuntabilitas laporan keuangan untuk terwujudnya Good Corporate 

Governance. 

 
1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam situasi krisis ekonomi yang hingga kini belum berakhir, penerapan 

Good Corporate Governnance menjadi suatu aspek vital dalam upaya 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Saat ini banyak pihak 

menysyaratkan dijalankannya praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik 
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dalam melakukan hubungan bisnis dengan mitra kerjanya, terlebih bagi para 

pemodal dan pemberi kredit. 

Good Corporate Governnance menurut keputusan mentri BUMN No. 

KEP-117/M-MBV/2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governnance 

pada BUMN dikutip dari I Nyoman Tjager dkk (2003: 226) dinyatakan sebagai 

berikut: 

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk 
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap 
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan 
peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. 
 
Corporate Governnance merupakan sistem yang mengatur hal dan 

kewajiban para pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan perusahaan. 

Menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), 

seperti yang dikutip oleh Majalah Manajemen edisi Juli 2000, Good Corporate 

Governnance adalah suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dijalankan dan 

diawasi. Struktur Corporate Governnance menjelaskan pembagian hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti direksi, 

dewan komisaris, manajer, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dengan perusahaan. 

Untuk dapat melaksanakan Good Corporate Governnance harus dipenuhi 

prinsip-prinsip dasarnya. Acuan bagi penerapan Good Corporate Governnance di 

Indonesia (KNKCGI), yang juga sejalan dengan hasil pengkajian OECD. Terdapat 

empat prinsip yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya Good Corporate 

Governnance, yaitu: 

1. Keadilan (Fairness) 

Adanya kejelasan hak-hak kepemilikan bagi pemodal serta sistem hukum dan 

penegakan peraturan-peraturan untuk melindungi hak-hak pemegang saham, 

terutama pemegang saham minoritas. 
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2. Transparansi (Transparancy) 

Mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dapat 

diperbandingkan, terutama untuk menyangkut masalah keuangan, pengelolaan 

perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. 

3. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan 

pada keseimbangan kekuasaan antara direksi, pemegang saham, komisaris, 

dan auditor sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang baik pada 

suatu perusahaan. Termasuk didalamnya adalah pembatasan kekuasaan antara 

manajer perusahaan yang bertanggung jawab dengan kegiatan operasional 

sehari-hari dengan pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh dewan 

komisaris. 

4. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Laporan keuangan pada hakekatnya adalah gambaran keadaan keuangan 

pada suatu saat danliputsan hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan selama 

jangka waktu tertentu. Sedangkan tujuan laporan keuangan seperti yang tercantum 

dalam Bab Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyalian Laporan Keuangan 

paragraf 12, adalah bahwa tujuan laporan keuangan adalah dalam menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Salah satu prinsip utama dari Good Corporate Governnance adalah 

adanya akuntabilitas (accountability). Akuntabilitas didefinisikan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa akuntabilitas 

merupakan suatu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. 

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media 

pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. 
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Akuntabilitas terfokus pada hasil dari suatu kegiatan. Hal inilah yang 

membedakan akuntabilitas dengan cara-cara yang lebih tradisional dalam 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu kewajiban atau program. 

Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila 

dalam pelaksanaan kegiatannya telah: 

1. Menentukan tujuan (goal) yang tepat 

2. Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapain tujuan (goal0 

tersebut 

3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar 

4. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien 

Dalam pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

berikut: 

1. Harus ada komitmen pimpinan dans eluruh staf institusi untuk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel 

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

3. Harus ada yang menunjukkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan 

4. harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh 

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen dalam bentuk pemutakhiran kinerja dan penyusunan laporan 

akuntabilitas 

Manajemen perusahaan harus menyediakan laporan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga informasi yang tersedia dalam laporan keuangan 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Agar 

informasi tersebut dapat dimanfaatkan, informasi tersebut harus memenuhi 

kriteria kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, handal, dan dapat 

diperbandingkan. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mengemukakan suatu 

hipotesis bahwa akuntabilitas laporan keuangan atau laporan keuangan yang 

akuntabel untuk terwujudnya Good Corporate Governnance. 

 
1.6 Metodologi Penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 

analitis. Menurut M. Nazir (1999; 105) mengemukakan pengertian penelitian 

deskriptif analitis sebagai berikut :  

“Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan 
interprestasi yang tepat. Dalam desain studi deskriptif  ini, termasuk 
desain untuk studi formulatif dan eksploratif yang berkehendak 
hanya untuk mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan studi 
selanjutnya. Dalam studi deskriptif juga termasuk: 
1. Studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa 

fenomena, kelompok atau individu. 
2. Studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk 

menimalisasikan bias dan memaksimumkan reliabilitas”. 
 
Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian deskriptif bertujuan untuk :   

1. Mengumpulkan fakta berupa data atau informasi yang tepat dan akurat dari 

objek yang diteliti. 

2. Mengolah data atau informasi yang diperoleh dari objek penelitian. 

3. Menganalisis data atau informasi dengan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan dan mengadakan interprestasi yang lebih dalam tentang hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen.  

4. Memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek yang diteliti. 

 Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data antara lain :  

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan untuk 

memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti melalui: 

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

perusahaan yang akan diteliti. 

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan dialog secara langsung dengan 

pimpinan perusahaan, para staf, dan pegawai perusahaan yang 
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bersangkutan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang 

diteliti.  

c. Daftar pertanyaan (kuesioner), yaitu melakukan tanya jawab dalam 

bentuk tertulis dengan pimpinan dan staf perusahaan yang dianggap 

berwenang untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk 

melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data sekunder ini diperoleh 

dengan membaca, mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, dan 

sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

 
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT. X di 

Bandung. Sedangkan waktu penelitiannya dilakukan dari bulan Oktober 2005 

sampai selesai. 


