
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penentuan Pokok Bahasan 

Konsep good corporate governance mulai dikembangkan di Indonesia. 

Pengembangan konsep good corporate governance bertujuan untuk melindungi 

kep{:ntingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, di mana good 

corporate governance berusaha untuk menerapkan pola operasional perusahaan 

yang sehat untuk memberikan nilai terbaik kepada semua pihak yang berkaitan 

dengan perusahaan. Upaya untuk meningkatkan nilai kepada seluruh pihak yang 

berkaitan dengan perusahaan, tidak dapat lepas dari keberadaan informasi yang 

dibutuhkan oleh pihak terkait sebagai dasar pengarnbilan keputusan. Informasi 

yang dimaksud pada umumnya berupa laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan. 

Peran laporan keuangan untuk menjadi informasi yang akurat bagi pihak 

yang berkepentingan untuk meningkatkan nilai sesuai dengan tujuan penerapan 

konsep good corporate governance seringkali gaga!. Hal ini disebabkan laporan 

keuangan disajikan oleh manajemen yang memiliki informasi lebih banyak 

dibandingkan pihak lain, sehingga ada indikasi untuk melakukan kecurangan 

dalam penyajian laporan keuangan guna membentuk keuntungan hanya bagi 

kepe:ntingan pihak manajemen itu sendiri. Kondisi yang ada membutuhkan solusi 

untuk meminimalisasi kecurangan yang dilakukan pihak tertentu, dalarn hal ini 

internal perusahaan. 
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Ketidakseimbangan infonnasi (asimetri infonnasi) ditenggarai sebagai 

penyebab adanya kecurangan pihak manajemen perusahaan sebagai penyaJI 

laporan keuangan, sehingga menggagalkan cita-cita untuk mencapai tujuan dari 

pengembangan konsep good corporate governance. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi pennasalahan yang ada adalah tuntutan adanya pengungkapan. 

Adanya pengungkapan membuat makin banyak infonnasi yang awalnya dimiliki 

oleh pihak manajemen perusahaan untuk diketahui pihak lain yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Pengungkapan juga merupakan pemenuhan 

atas prinsip-prinsip yang dimiliki oleh good corporate governance, di mana 

menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OEeD) 

dalam Dahlan (2003) salah satu unsur dari prinsip-prinsip good corporate 

governance adalah pengungkapan yang tepat waktu dan akurat serta transparan. 

Peran pengungkapan untuk menyajikan infonnasi lebih banyak lagi akan 

menurunkan asimetri infonnasi antara manajemen perusahaan dengan pihak lain 

yang terkait dengan perusahaan (Khomsiyah, 2003). Pengungkapan membuat 

pihak lain yang terkait dengan perusahaan atau yang dikenal sebagai stakeholders 

manlpu menilai kinerja perusahaan secara fair. Pengungkapan membuat adanya 

informasi yang memiliki kredibilitas dan kualitas tinggi, sehingga pengungkapan 

dapat digunakan sebagai acuan dan dapat dipercaya oleh stakeholders sebagai 

dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan nilai sesuai dengan 

kepentingan masing-masing pihak terhadap perusahaan. 

Peran pengungkapan sebagai upaya untuk meminimalisasi infonnasi 

asirnetri, akan membuat ada keseimbangan infonnasi antara pihak manajemen 
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pemsahaan dengan pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Keseimbangan informasi yang teIjadi akan menciptakan keadilan untuk 

menciptakan maksimalisasi nilai kepada seluruh pihak yang berkepentingan 

sebagai tujuan dari penerapan good corporate governance. Pengungkapan akan 

mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan untuk 

mendapatkan hak yang sama berkaitan dengan banyaknya informasi yang dapat 

diketahui untuk dasar pengambilan keputusan yang paling menguntungkan, demi 

peningkatan nilai yang dimiliki sesuai dengan kepentingan yang ada berkaitan 

dengan keberadaan pihak tersebut di perusahaan. Kondisi yang ada mendorong 

adanya ketertarikan untuk melakukan pembahasan makalah tugas akhir dengan 

judul: "Peran Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Memenuhi Prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance". 

1.2. l!»okok Bahasan 

Pokok bahasan yang ditetapkan pada pembahasan makalah ini adalah 

peran pengungkapan laporan keuangan dalam memenuhi prinsip-prinsip good 

corporate governance. 

1.3. Tujuan Pembahasan 

Tujuan pembahasan yang diharapkan dapat dicapai adalah memberikan 

pemahaman tentang peran pengungkapan laporan keuangan dalam memenuhi 

prinsip-prinsip good corporate governance. 
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