
Jurnal Administrasi Bisnis  Vol. 6 No. 1 Tahun 2018 

 

50 

 

Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan Pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Samrat Manado 
 

Doan Salindeho 

Dolina L. Tampi 

Wilfried S. Manoppo 

 

Jurusan Ilmu Administrais Program Studi Administrasi Bisnis 

doansalindeho21008@gmail.com 

  

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine whether the GCG principles influence and play an active role and 

work efficiently to the timeliness of financial reporting. The type of research used in this study 

is descriptive qualitative research with descriptive data analysis techniques and data collection 

methods used are interviews and document studies. From the results of interviews to 4 

informants who are employees AJB Bumiputera 1912 Branch Samrat Manado and document 

studies of these companies hence this study shows that the GCG principles influence and play 

an active role and work efficiently on AJB Bumiputera 1912 Branch Samrat Manado with the 

timeliness of financial reporting at the company . From the analysis of the study document 

company shows that AJB Bumiputera 1912 Branch Samrat Manado reported financial 

reporting in a timely manner by emphasizing the principles of Good Corporate Governance in 

it. Based on the results of research and discussion in this study it can be concluded that, from 

the results of interviews with researchers and informants document research company showed 

that the principles of Good Corporate Governance influence and play an active and efficient 

role in AJB Bumiputera 1912 Branch Samrat Manado, with the timeliness of financial reporting 

on the company. Furthermore, interviews with informants show that transparency, 

accountability and responsibility have a greater influence on the timeliness of financial 

reporting in AJB Bumiputera 1912 of Samrat Manado Branch, compared with the fairness 

principle, and the principle of independence that tends to have smaller roles and lesser 

efficiency and efficiency. 
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PENDAHULUAN 

Pada era informasi dan globalisasi 

seperti sekarang ini, persaingan yang ketat 

menyebabkan industri bisnis mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Perusahaan 

sangat membutuhkan kerjasama yang baik 

dari berbagai tingkatan manajemen agar 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

secara optimal. Peran serta dari seluruh 

lapisan manajemen juga dapat dilakukan 

melalui pelaksanaan Good Corporate 

Governance (tata kelola yang baik), yang 

merupakan pedoman dari seluruh lapisan 

perusahaan salah satunya industri asuransi. 

Keterlambatan dalam pelaporan keuangan 

akan membuat informasi yang terkandung 

didalamnya akan menjadi kurang bermanfaat 

dan tidak lagi dapat menunjang secara penuh 
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keputusan-keputusan ekonomi yang akan 

diambil. Peran akuntan dalam perusahaan 

tidak terlepas dari penerapan prinsip GCG 

dalam perusahaan meliputi prinsip kewajaran 

(fairness), akuntabilitas (accountability), 

transparansi (transparency), kemandirian 

(independency), dan responsibilitas 

(responsibility). Ketepatan waktu pelaporan 

keuangan setiap perusahaan berbeda-beda, 

bahkan terkadang terdapat perusahaan yang 

terlambat menyampaikan laporan 

keuangannya hingga melewati waktu yang 

ditetapkan regulator. Indonesia sebagai 

negara dengan pasar modal yang masih terus 

berkembang tentu mengharuskan ketepatan 

waktu sebagai suatu syarat agar pasar 

modalnya dapat semakin efisien. 

Berdasarkan uraian ± uraian 

sebelumnya, maka penulis berpendapat untuk 

melakukan penelitian tentang 

³3(1*$58+� PRINSIP GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KETEPATAN WAKTU 

PELAPORAN KEUANGAN PADA AJB 

BUMIPUTERA 1912 CABANG 

SAMRAT MANADO�´ 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

DGDODK� ³$SDNDK� 3ULQVLS� Good Corporate 

Governance terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada AJB Bumiputera 

1912 Cabang Samrat Manado mempunyai 

SHQJDUXK�GDQ�EHUSHUDQ�EHVDU�VHUWD�HILVLHQ�"�´� 

 

Tujuan dan Kegunaan penelitian 

³8QWXN� PHQJHWDKXL� %DJDLPDQD�

Pengaruh Prinsip Good Corporate 

Governance Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan pada  AJB Bumiputera 

1912 Cabang Samrat Manado, apakah 

EHUSHUDQ�EHVDU�GDQ�EHNHUMD�GHQJDQ�HILVLHQ�"´� 

 

Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh Good Corporate Governance 

terhadap ketepatan waktu yang bekerja 

secara efisien didalam perusahaan. 

2. Sebagai upaya untuk mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

informasi khususnya yang berkaitan dengan 

pengaruh prinsip good corporate 

governance serta ketepatan waktu. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Good Corporate Governance 

Pengertian Good Corporate Governance 

Menurut Siswanto S. dan E. J. 

Aldrige (2005:3), dalam bukunya The 

Australian Stock Exchange (AXN) 

mendefinisikan good corporate governance 

sebagai sistem yang dipergunakan untuk 

mengarahkan dan mengelola kegiatan 

perusahaan. Sistem tersebut mempunyai 

pengaruh besar dalam upaya mencapai 

kinerja bisnis yang optimal serta analisis dan 
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pengendalian resiko bisnis yang dihadapi 

perusahaan. 

 

Konsep Good Corporate Governance 

Konsep Good Corporate Governance di 

Indonesia dapat diartikan sebagai konsep 

pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua 

hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pentingnya hak pemegang saham 

untuk memperoleh informasi dengan benar 

dan akurat serta tepat waktu. 

2. Kewajiban perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan (disclosure) 

secara akurat, tepat waktu dan transparan 

terhadap semua informasi kinerja 

perusahaan, kepemilikan dan stakholder. 

 

Tujuan Good Corporate Governance 

Menurut Ferry (2012) tujuan-tujuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengembangkan dan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Untuk dapat mengelola sumber daya 

dan resiko secara lebih efektif dan efisien. 

3. Untuk dapat meningkatkan disiplin 

dan tanggung jawab dari organ perusahaan 

demi menjaga kepentingan para 

shareholder dan stakeholder perusahaan. 

4. Untuk meningkatkan kontribusi 

perusahaan (khususnya perusahaan-

perusahaan pemerintah) terhadap 

perekonomian nasional. 

5. Meningkatkan investasi nasional. 

 

Prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance 

Menurut Ferry (2012) Penerapan 

prinsip GCG dalam perusahaan meliputi 

prinsip kewajaran (fairness), akuntabilitas 

(accountability), transparansi (transparency), 

kemandirian (independency) dan 

responsibilitas (responsibility). 

 

Pengertian Ketepatan Waktu 

Chambers dan Pehman dalam Renny 

(2006) mendefinisikan ketepatan waktu 

dalam dua cara yaitu: 

1. Ketepatan waktu didefinisikan 

sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari 

tanggal laporan keuangan sampai tanggal 

melaporkan. 

2. Ketepatan waktu ditentukan dengan 

ketepatan waktu pelaporan relatif atas 

tanggal pelaporan yang diharapkan. 

 

Faktor Ketepatan Waktu 

a. Kualitas Sumber Daya Manusia 

(KSDM) 

Persaingan dalam sumber daya manusia 

sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas 

sumber daya manusia dari setiap organisasi. 

Baik dalam bentuk perusahaan ataupun 

lainnya. 

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)  

Menurut Indriasari dan Nahartoyo (2008), 

teknologi informasi selain sebagai teknologi 

komputer (hardware dan sotware) untuk 

pemrosesan dan penyimpanan informasi, 
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juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi 

dan penyebaran informasi. 

c. Pengendalian Intern Akuntansi (PIA) 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) 2001 pada SA seksi 319 par 06, 

megartikan pengendalian intern adalah suatu 

proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel entitas 

yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian 3 golongan 

tujuan berikut ini: 

1. Keandalan laporan keuangan. 

2. Efektifitas dan efisien operasi. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. 

d. Komitmen Organiasi 

Komitmen organisasi adalah tingkat sampai 

sejauh mana seorang karyawan memihak 

pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-

tujuannya, serta berniat untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi itu (Ikhsan dan Ishak 2008). 

 

Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut (Hery 2016:6) Laporan 

keuangan adalah catatan informasi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. 

 

Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut (Hery 2016:6) Tujuan 

laporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi yang berguna bagi investor dan 

kreditor dalam pengambilan keputusan 

investasi dan kredit, jenis keputusan yang 

dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah 

beragam 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian akan dilakukan 

pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Samrat 

Manado. 

 

Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis data yang 

digunakan adalah data deskriptif kualitatif 

yaitu data yang disajikan dalam bentuk 

penjelasan secara jelas dan terperinci. 

Temuan kualitatif diarahkan untuk 

menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu 

kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat 

untuk kepentingan akademis (Indrawan dan 

Yaniawati,2014:68). 

 

 

Sumber Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Data Sekunder dimana 

data yang diperoleh dan dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber seperti buku 

(Herry, 2016. Dasar-Dasar Laporan 

Keuangan. Penerbit PT.Grasindo), laporan 

keuangan perusahaan AJB Bumiputera 1912 

Cab. Samrat Manado tahun 2015-2017. Serta 

Data Primer dimana data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti secara langsung dari 



Jurnal Administrasi Bisnis  Vol. 6 No. 1 Tahun 2018 

 

54 

 

sumber datanya berupa 4 informan karyawan 

AJB Bumiputera 1912 Cab. Samrat Manado. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan penelitian, maka 

metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan studi dokumen. 

 

Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah metode deskriptif. 

Menurut kuncoro, Penelitian deskriptf adalah 

penelitian yang biasanya mempunyai 2 

tujuan, yaitu: 

1. Melakukan secara cermat terhadap 

fenomena tertentu. 

2. Medeskripsikan secara terperinci 

frekuensi terjadinya suatu aspek 

fenomena tertentu. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Deskripsi Objek Penelitian 

AJB Bumiputera 1912 berdiri atas 

prakarsa M. Ng.Dwidjosejo yang 

mencetuskan gagasan di kongres budi utomo, 

keputusan PGHB di Magelang, 12 Februari 

1912. Tidak seperti perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) yang 

kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, 

sejak awal pendiriannya AJB Bumiputera 

1912 sudah menganut sistem kepemilikan 

dan kepenguasaan yang unik, yakni bentuk 

EDGDQ� XVDKD� ³PXWXDO´� DWDX� XVDKD� EHUVDPD��

AJB Bumiputera telah memperkerjakan 

18.000 pekerja dan melindungi 9.7 juta jiwa 

rakyat Indonesia. Didirikan 106 tahun yang 

lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik 

masyarakat indonesia, AJB Bumiputera 1912 

telah berkembang untuk mengikuti 

perubahan kebutuhan masyarakat. 

Pendekatan modern, produk yang beragam 

serta teknologi yang mutakhir yang 

ditawarkan didukung oleh nilai-nilai 

tradisional yang melandasi pendirian AJB 

Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 

Manado didirikan dan diresmikan pada tahun 

2005 oleh walikota Manado Wempie Fredrik. 

Lokasi AJB BUMIPUTERA 1912 Kantor 

Cabang samrat yang penulis teliti berada di 

Jalan Sam Ratulangi No.22A, Wenang Utara, 

Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. 

 

Deskripsi Informasi Penelitian 

Adapun informasi penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. S.R (Kep. Unit Layanan Administrasi) 

S.R (38 Thn) merupakan informan yang 

peneliti pertama kali wawancara dan 

berdiskusi ketika sebelum dan ketika 

dilapangan. 

2. H.K.H. (Pemegang Kas) 

Informan kedua yang peneliti 

wawancarai saudara H.K.H (37 thn).  Peneliti 

memiliki kesan bahwa beliau adalah sosok 

yang sangat ramah dan murah senyum. 
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3. C. (Staf) 

Informan ketiga adalah C. (28 thn), 

beliau adalah sosok yang ramah selain, itu 

beliau jaga tidak keberatan untuk dimintai 

waktunya untuk melakukan wawancara. 

4. R. (Staf) 

Informan yang satu ini pun tidak kalah 

ramahnya dari informan yang lainnya. Selain 

itu beliau jaga orang yang humoris dan tipikel 

orang yang cepat akrab dengan orang lain 

 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini didapatkan 

melalui wawancara mendalam serta studi 

dokumen yang dilakukan oleh Peneliti. 

Dimana seluruh informan yang melakukan 

wawancara mendalam adalah karyawan AJB 

Bumiputera 1912 cabang Samrat Manado. 

 

Analisis Data Prinsip Transparansi 

(tranparency) Terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan Pada AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Samrat Manado 

Wawancara terhadap saudari S.R 

pada tanggal 22 maret 2018 tentang apakah 

perusahaan pernah terlambat dalam 

pelaporan keuangan? Wawancara ini 

dilakukan di meja kerjanya sebagai berikut: 

³�SHUXVDKDDQ�EHOXP�SHUQDK�WHUODPEDW�GDODP�

pelaporan keuangan, terbukti jelas dalam 

pelaporan keuangan. Kami sebagai karyawan 

sangat bertanggung jawab dengan hal 

WHUVHEXW�´ 

Kemudian peneliti lebih lanjut 

bertanya kepada saudari S.R. Bagaimana 

peran GCG didalamnya?  

³� NDPL� VHEDJDL� NDU\DZDQ� KDUXV� PHPDKDPL�

bagaimana tata kelola yang baik didalam 

perusahaan kami, maka dari itu praktek 

kedepannya terlebih didalam pelaporan 

keuangan akan lebih terkontrol dengan 

DGDQ\D�KDO�WHUVHEXW�³ 

 

Analisis Data Prinsip Akuntabilitas 

(accountability) Terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan Pada AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Samrat Manado 

Wawancara berikutnya kepada 

saudari R. Yang peneliti tanyakan disini 

adalah manfaat dari adanya prinsip GCG 

dalam hal ini akuntabilitas   (accountability) 

terhadap tepatnya waktu pelaporan 

keuangan. 

³� PDQIDDWQ\D� WHUOLKDW� MHODV� WHUKDGDS�

perusahaan kami. Bukti dari manfaat tersebut 

adalah tepatnya waktu pelaporan perusahaan 

LQL��³ 

 Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah 

seorang akuntan harus mempunyai wawasan 

yang luas tentang teknologi informasi? 

³� \D� WHQWX�� GLMDPDQ� HUD� GLJLWDO� VHNDUDQJ� LQL�

harus memiliki bekal pemahaman teknologi 

LQIRUPDVL��NDODX�WLGDN�\DK�NHWLQJJDODQ��³ 
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Analisis Data Prinsip Kewajaran (fairness) 

Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan Pada AJB Bumiputera 1912 

Cabang Samrat Manado 

Wawancara bersama H. dan yang 

menjadi pertanyaan peneliti adalah, adakah 

faktor penghambat yang membuat pelaporan 

keuangan menjadi tidak wajar? 

³�PHQXUXW�VD\D� IDNWRU�SHQJKDPEDWQ\D yaitu 

timbul dari penyedia laporan keuangan yaitu 

DNXQWDQ�SHUXVDKDDQ�LWX�VHQGLUL�³ 

 Pertanyaan selanjutnya, bagaimana 

mengatasi faktor penghambat tersebut? 

³� \DLWX� GDUL� NXDOLWDV� 6'$�� VHWLDS� EHEHUDSD�

bulan sekali harus dikaji dan dimatangkan 

NHPEDOL�³ 

 

Analisis Data Prinsip Responsibilitas 

(responsibility) Terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan Pada AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Samrat Manado 

Wawancara terhadap saudara C. yang 

menjadi pertanyaan pertama ialah, seberapa 

besar pengaruh tanggung jawab terhadap 

suatu perusahaan? 

 ³�WDQJJXQJ�MDZDE�WHQWX�EHUSHQJDUXK�VDQJDW�

besar, karena perusahaan membutuhkan 

tanggung jawab baik itu dari dalam maupun 

dari luar perusahaan, tentunya untuk 

NHVXNVHVDQ�VHEXDK�SHUXVDKDDQ�´ 

 Tanggung jawab dari dalam dan dari 

luar itu seperti apa  ? 

³�FRQWRK� WDQJJXQJ� MDZDE�GDUL�GDODP�VHSHUWL�

yang sudah dijawab saudari S. tadi, 

perusahaan taat dalam membayar pajak, tepat 

waktu pelaporan keuangan, kebersihan 

lingkungan perusahaan, itu membuat 

kepercayaan konsumen lebih tinggi pada 

perusahaan itu sendiri. Nah dengan adanya 

kepercayaan tersebut membuat tanggung 

jawab seorang konsumen seperti membayar 

polis tepat pada waktunya dapat 

WHUUHDOLVDVLNDQ�GHQJDQ�EDLN��³ 

 

Analisis Data Prinsip Kemandirian 

(independency) Terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan Pada AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Samrat Manado 

Wawancara pada saudari S.R dan 

yang menjadi pertanyaan peneliti adalah, 

menurut anda apa hubungan antara 

kemandirian seorang akuntan terhadap 

kinerja perusahaan dalam hal ini pelaporan 

keuangan perusahaan ? 

³� VHRUDQJ� DNXQWDQ� SHUXVDKDDQ� VDQJDW�

dibutuhkan, mengingat semua perusahaan 

membutuhkan pengelolaan data yang akurat 

yang bisa menunjang perusahaan. Pihak-

pihak berkepentingan menggunakan laporan 

akuntansi sebagai sumber akuntansi utama 

untuk pengambilan keputusan perusahaan. 

Informasi-informasi tersebut ditampung 

menjadi satu, dianalisis dan pada akhirnya 

dipakai sebagai dasar untuk pengambilan 

NHSXWXVDQ�³ 
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PEMBAHASAN 

Pembahasan ini mengacu pada 

rumusan masalah yang tercantum pada bab 1, 

yaitu apakah prinsip Good Corporate 

Governance terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada AJB Bumiputera 

1912 Cabang Samrat Manado mempunyai 

pengaruh dan berperan besar serta efisien? 

Setelah menguji dan menganalisis 

data sekunder berupa dokumen perusahaan 

dan data primer berupa wawancara kepada 

sumber data yakni karyawan AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Samrat Manado, 

peneliti menemukan hasil dengan teknik 

analisis data deskriptif bahwa prinsip Good 

Corporate Governance berpengaruh serta 

berperan aktif dan efisien pada AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Samrat Manado, 

dengan ditunjukannya ketepatan waktu 

pelaporan keuangan pada perusahaan 

tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil wawancara peneliti dengan 

informan serta studi dokumen perusahaan 

menunjukan bahwa prinsip Good Corporate 

Governance berpengaruh serta berperan aktif 

dan efisien pada AJB Bumiputera 1912 

Cabang Samrat Manado, dengan 

ditunjukannya ketepatan waktu pelaporan 

keuangan pada perusahaan tersebut. 

 

 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil simpulan diatas 

maka peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Samrat Manado hendaknya 

mempertahankan kualitas prinsip Good 

Corporate Governance terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan, 

dan terus mengedepankan prinsip-

prinsip tersebut. 

2. Bagi AJB Bumiputera 1912 Cabang 

Samrat Manado dengan mengedepankan 

prinsip Good Corporate Governance 

didalam ketepatan waktu pelaporan 

keuangan, kiranya dapat menjadi 

pelopor bagi perusahaan lain untuk lebih 

meningkatkan efisiensi pelaporan 

keuangan dengan prinsip Good 

Corporate Governance.  
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