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ABSTRAK 

 

YULIANI ASIH. 2015. 8323108351. Pengungkapan Penerapan 

Transparansi Pelaporan keuangan Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di 

sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perbankan di Indonesia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip tata kelola 

perusahaan (GCG) terutama prinsip transparansi terhadap pelaksanaan 

praktiknya yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini dibangun pada 

keyakinan bahwa dengan diterapkannya GCG pada suatu perusahaan maka 

perusahaan tersebut memiliki pengelolaan yang baik. Salah satu bentuk dari tata 

kelola yang baik merupakan bentuk tanggung jawab bisnis yang berorientasi 

untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap keberadaan usaha untuk 

mendapatkan legitimasi publik.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peranan penting antara prinsip 

transparansi yang ada pada perusahaan, dimana dengan penerapannya maka 

diyakini akan menolong perusahaan secara umum dan perekonomian negara 

secara khususnya. 

 

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan yang baik(GCG), Prinsip 

Transparansi 
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ABSTRACT 

 

YULIANI ASIH. 2015. 8323108351. Pengungkapan Penerapan 

Transparansi Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Program Studi DIII 

Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 This study is a case study conducted in a state-owned company 

engaged in banking in Indonesia. The purpose of this study was to determine the 

application of the principles of corporate governance (GCG) especially the 

principle of transparency on the implementation of practice undertaken by the 

company. This study built on the belief that with the implementation of GCG at a 

company then the company has a good management. One form of good 

governance is the responsibility of business-oriented to meet the expectations of 

the public to the existence of an attempt to gain public legitimacy. 

 Data collection methods used in this study was a questionnaire. 

Data were analyzed using descriptive methods. These results indicate the 

existence of an important role of the principle of transparency that exist in the 

company, where the application it is believed will help the company in general 

and in particular the country's economy. 

 

 

Keyword : Good Corporate Governance (GCG), Principle of Transparency 

  

 

 

 

 



iv 

 

iv 

 

DAFTAR ISI  



v 

 

v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjtakan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah (KI) ini dengan judul 

“PENGUNGKAPAN PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN 

PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK” yang diajukan guna 

memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Akuntansi pada Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan 

hormat kepada semua pihak secara khusus kepada Ibu Dra. Etty Gurendrawati, 

M. Si. Ak selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Yunika Murdayanti SE.,M.Si.,M.Ak 

selaku Ketua Program Studi serta seluruh Dosen di jurusan akuntansi, 

selanjutnya kepada Bapak Hardi Sihotang selaku Kepala bagian Finance & 

Accounting PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan segenap keluarga 

besar. 

Penulis berharap agar Karya Ilmiah ini dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi pembaca, dan penulis menyadari bahwa penulisan Karya Ilmiah 

ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga berguna khususnya bagi 

penulis. 

 

Penulis 

 

 

 

 


