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ABSTRACT 
 

Financial report has been used by the investors to make a 
decision making during investment. Therefore, they will definitely 
choose the best quality financial report. The best quality of financial 
report related with Good Corporate Governance of a company. A 
company must adopt and apply the principles of Good Corporate 
Governance. By doing these principles, the company expected to 
have good internal management, so they could make a better quality 
of financial report. Good Corporate Governance is required to 
control the behavior of corporate managers act in order not to 
benefit himself, his own so as to give investors confidence to invest. 
 Good Corporate Governance principles are transparency, 
accountability, fairness and responsibility. The existence of good 
corporate governance, it is expected that an increase in the 
company's internal performance management through performance 
monitoring and management accountability to other stakeholders. 
The benefits of accounting information may be felt if the knowledge 
of financial reporting quality are presented with the application of 
the principles of Good Corporate Governance in an enterprise in 
order to achieve the purpose to present quality financial reporting. 
Financial reporting is intended to include the diverse interests of 
accountability, decision usefulness, financial and market research 
and determination of tariff. Quality financial reporting purposes is to 
present important information to interested parties, one investor. 
Therefore, the role of good corporate governance can improve the 
quality of corporate financial reporting. 
 
Keywords: Good Corporate Governance, Principles, Financial 
Report,. 
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ABSTRAK 
 

Pelaporan keuangan digunakan oleh investor untuk mengambil 
sebuah keputusan dalam berinvestasi. Karena itu dibutuhkan suatu 
pelaporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan keuangan yang 
berkualitas memiliki hubungan yang erat dengan Good Corporate 
Governance suatu perusahaan. Dengan adanya Good Corporate 
Governance dalam suatu perusahaan, perusahaan dapat menerapkan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penerapan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance maka perusahaan diharapkan 
memiliki tata kelola internal yang baik sehingga akan menghasilkan 
pelaporan keuangan berkualitas. Good Corporate Governance 
diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar 
tidak bertindak menguntungkan diri-sendiri sehingga dapat 
memberikan kepercayaan investor untuk berinvestasi. 

Prinsip Good Corporate Governance adalah transparansi, 
akuntabilitas, keadilan dan tanggung jawab. Adanya Good Corporate 
Governance, maka diharapkan adanya peningkatan kinerja internal 
perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya 
akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya. 
Manfaat informasi akuntansi dapat dirasakan jika pengetahuan 
kualitas pelaporan keuangan disajikan dengan penerapan prinsip 
Good Corporate Governance pada suatu perusahaan agar tercapai 
tujuan untuk menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas. 
Pelaporan keuangan ditujukan untuk beragam kepentingan antara 
lain adalah pertanggungjawaban, kebermanfaatan keputusan, riset 
keuangan dan pasar dan penentuan tarif. Tujuan pelaporan keuangan 
yang berkualitas adalah menyajikan informasi yang penting kepada 
pihak yang berkepentingan, salah satunya investor. Maka dari itu, 
peranan  Good Corporate Governance dapat meningkatkan kualitas 
pelaporan keuangan perusahaan.  

 
Kata kunci: Good Corporate Governance, Prinsip Good Corporate 

Governance, Pelaporan Keuangan. 
 


