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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

    2.1.1.  International Financial Reporting Standart (IFRS) 

Indonesia telah menerapkan standar akuntansi yang berdasarkan penerapan 

basis IFRS ke dalam standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini wajib diterapkan untuk entitas dengan 

akuntabilitas publik seperti emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan 

BUMN. Namun juga dapat diterapkan oleh entitas lainya, dengan ciri basis 

transaksi, bukan basis industri dengan tujuan untuk memberikan informasi yang 

relevan bagi user laporan keuangan. 

Indonesia mengadopsi penuh PSAK berbasis IFRS ini pada tanggal 1 

Januari 2012. Perubahan perkembangan standar akuntansi berbasis IFRS di 

Indonesia dari tahun 2009 hingga 2011 disajikan pada Tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 

Perubahan Perkembangan PSAK Berbasis IFRS 

 

No. PSAK Berbasis IFRS Keterangan 

1. PPSAK 1 Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan,  

PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa 

Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi 

Penyelenggaraan Jalan Tol 

2. PPSAK 2 Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan 

PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang 

3. PPSAK 3 Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi 

Utang Piutang bermasalah 
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4. PPSAK 4 Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi 

Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan 

Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana 

5. PPSAK 5 Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 

12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang 

Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak 

dalam Mata Uang Asing 

6. PSAK 19 (2010) Aset tidak berwujud 

7. ISAK 14 (2010) Biaya Situs Web 

8. PSAK 23 (2010) Pendapatan 

9. PSAK 7 (2010) Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi 

10. PSAK 22 (2010) Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret 2010) 

11. PSAK 10 (2010) Transaksi Mata Uang Asing (disahkan 23 Maret 

2010) 

12. ISAK 13 (2010) Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan 

Usaha Luar Negeri 

13. PSAK 24 (2010) Imbalan Kerja 

14. ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12) 

15. PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan 

16. PSAK 50 (R 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian 

17. PSAK 8 (R 2010) Peristiwa Setelah Tanggal Neraca 

18. PSAK 53 (R 2010) Pembayaran Berbasis Saham 

19. ED PSAK 60   Instrumen Keuangan: Pengungkapan 

20. ED PSAK 50 (R 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian 

21. ED PSAK 8 (R 2010) Peristiwa Setelah Tanggal Neraca 

22. ED PSAK 53 (R 2010) Pembayaran Berbasis Saham 

23. ED PSAK 34 Kontrak konstruksi 

24. ED PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba 

25. ED ISAK 19 Penerapan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 

Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiper 

Inflasi 

26. ED ISAK 21 Perjanjian Konstruksi Real Estate 

27. ED PPSAK 6 Pencabutan PSAK 21 Akuntansi Ekuitas, ISAK 

1 Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2 

Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang 

kepada Pemesan Saham, ISAK 3 Akuntansi atas 

Sumbangan dan Bantuan 

28. ED PPSAK 7 Pencabutan PSAK 44 Konstruksi Rel Estate 

29. ED PPSAK 8 Pencabutan PSAK 27 Akuntansi Koperasi 

30. ED PSAK 62 Kontrak Asuransi 

31. ED PSAK 28 Revisi 2011  Akuntansi Asuransi Kerugian 

32. ED PSAK 36 Revisi 2011 Akuntansi Asuransi Jiwa 

33. ED PSAK 56 Laba Per Lembar Saham 

34. ED PPSAK 10  Pencabutan PSAK 51 Akuntansi Kuasi 

Reorganisasi 
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35. PSAK 33 (revisi 2011) Akuntansi Pertambangan Umum 

36. PSAK 64 Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral 

37. ISAK 22 Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan 

38. ISAK 23 Sewa Operasi-Insentif 

39. ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang 

Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa 

40. PSAK 11 Pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerja Sama 

Operasi 

Sumber : http://www.scribd.com/doc/116050114/Perkembangan-PSAK-Singkat 

Perubahan standar ini tentu memiliki dampak yang besar bagi penerapan PSAK 

berbasis IFRS. Substansi perubahan PSAK berbasis IFRS disajikan pada Tabel 

2.2 : 

Tabel 2.2 

Substansi Perubahan PSAK Berbasis IFRS 

 

No. Karakteristik PSAK Berbasis IFRS Keterangan 

1. Principles Base Lebih menekankan pada intepreatasi  

dan aplikasi  atas standar sehingga 

harus berfokus pada spirit penerapan 

prinsip tersebut. 

2. Penilaian Atas Substansi Transaksi Standar membutuhkan penilaian 

atas substansi transaksi dan evaluasi 

apakah presentasi akuntansi 

mencerminkan realitas ekonomi. 

3. Profesional Judgment Membutuhkan profesional 

judgment pada penerapan standar 

akuntansi. 

4. Fair Value Menggunakan fair value dalam 

penilaian, jika tidak ada nilai pasar 

aktif harus melakukan penilaian 

sendiri (perlu kompetensi) atau 

menggunakan jasa penilai. 

5. Disclosure Mengharuskan pengungkapan 

(disclosure) yang lebih banyak baik 

kuantitaif maupun kualitatif. 

6. Dinamis  IFRS membuka wawasan, 

bahwa mengajarkan akuntansi 

keuangan harus sesuai dengan 

standar bukan teks book. 

 Awareness terhadap standar 

akuntansi meningkat. 
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 Dinamis mengikuti 

perkembangan standar 

akuntansi. 

 Karena IFRS digunakan banyak 

perusahaan di negara-negara 

lain sehingga membuahkan 

perubahan terhadap standar 

yang lebih baik. 

Sumber : http://www.scribd.com/doc/116050114/Substansi-Perubahan-PSAK 

Perubahan standar ini tentu memiliki konsekuensi karena salah satu 

karakteristik adopsi IFRS adalah principle based, berbeda dengan US-GAAP 

yang rule based. Karena  standar akuntansi keuangan di Indonesia semula 

merujuk ke GAAP tersebut, sehingga terjadi perubahan mendasar yaitu dari rule 

based yang sifatnya rigid ke principle based yang sifatnya non-rigid. Dampaknya, 

penerapan PSAK berbasis IFRS ini akan memerlukan professional judgement 

akuntan untuk menentukan bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat, juga 

mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih tinggi dibanding dengan 

rule based dalam PSAK berbasis US GAAP termasuk pada tingkat pengungkapan 

(disclosure) dalam laporan tahunan. 

Harapan Indonesia  mengadopsi International Financial Reporting 

Standard  (IFRS)  ini akan memberikan kualitas akuntansi yang lebih baik 

dibanding menggunakan US GAAP karena dengan adopsi IFRS dapat 

mengurangi earning management dan asimetry information serta meningkatkan 

value relevance dari pengungkapan manajemen dalam laporan tahunannya (Chua, 

et. al., 2012). Standar akuntansi di Indonesia juga perlu mengikuti karakteristik 

IFRS yang mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak, 

khususnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan publik. 
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2.1.2. Tingkat Pengungkapan / Disclosure Laporan Tahunan 

Tingkat Pengungkapan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

penyampaian informasi (the releas of information). Tingkat Pengungkapan 

laporan keuangan merupakan suatu media pertanggungjawaban perusahaan 

kepada investor yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan alokasi 

sumber daya ke usaha-usaha yang paling produktif. Hendriksen dan Brenda, 

(2002) menyatakan bahwa pengungkapan dalam pelaporan keuangan dapat 

didefinisikan sebagai penyajian informasi yang diperlukan untuk mencapai 

operasi yang optimum di pasar modal yang efisien. Hal ini menyiratkan bahwa 

harus disajikan informasi yang cukup agar memungkinkan diprediksinya 

kecenderungan (trend) dividen masa depan. Adapun tujuan pengungkapan 

menurut Hendriksen dan Brenda, (2002) yaitu sebagai berikut : 

1. Menjelaskan butir-butir yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang   

relevan bagi butir-butir tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan, 

2. Menjelaskan butir-butir yang belum diakui dan untuk menyediakan 

ukuran yang bermanfaat bagi butir-butir tersebut,  

3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditur 

dalam menentukan risiko dan butir-butir yang potensial untuk diakui dan 

yang belum diakui,  

4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh 

pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan 

antar tahun, 
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5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di 

masa mendatang, dan  

6. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. 

Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan keuangan. 

Pemilihan metode pengungkapan yang terbaik dalam setiap kasus tergantung pada 

sifat informasi dan kepentingan relatifnya. Hendriksen dan Brenda, (2002) juga 

menyatakan bahwa metode-metode pengungkapan dapat diklasifikasikan sebagai 

berkut :  

1. Bentuk dan Susunan Laporan Formal  

Informasi yang paling signifikan dan relevan harus selalu tampil 

dalam tubuh utama satu atau lebih laporan keuangan jika memang 

memungkinkan untuk mencantumkannya di sana. Aktiva dan 

kewajiban serta dampak yang ditimbulkan pada laba bersih, dan 

ekuitas pemegang saham harus diungkapkan dalam laporan begitu 

pula transaksi  dan, perubahan lainnya dapat diukur dengan handal 

dan dengan derajat akurasi yang wajar. Tetapi bentuk dan susunan 

laporan dapat diubah secara efektif untuk menampilkan jenis 

informasi tertentu yang tidak dengan mudah diungkapkan dengan 

laporan tradisional. 

2. Terminologi dan Penyajian yang Terinci 

Deskripsi yang digunakan dalam laporan serta jumlah rincian yang 

diperlihatkan merupakan faktor penting dalam pengungkapan. 

Karena terbatasnya rentang perhatian dan pemahaman manusia, 
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data akuntansi harus diikhtisarkan agar berarti dan berguna. 

Pemilihan seberapa banyak informasi yang harus disajikan dan 

penentuan pos-pos mana yang harus disajikan secara terpisah 

tergantung pada tujuan laporan dan materialitas pos tersebut. 

3. Informasi Parentesis 

Informasi yang paling signifikan harus disajikan dalam tubuh 

laporan keuangan, bukan dalam catatan kaki atau daftar pelengkap. 

Jika judul pos-pos dalam laporan tidak dapat dibuat benar-benar 

deskriptif tanpa menjadi terlalu panjang, penjelasan atau definisi 

tambahan dapat disajikan sebagai catatan parentesis (“dalam tanda 

kurung”) setelah judul dalam laporan tersebut. Akan tetapi, catatan 

ini tidak boleh panjang atau akan mengganggu data utama yang 

diikhtisarkan di dalam laporan.  

4. Catatan Kaki 

Tujuan catatan kaki dalam laporan keuangan haruslah untuk 

mengungkapkan informasi yang tidak dapat disajikan secara 

memadai dalam tubuh suatu laporan tanpa mengurangi kejelasan 

laporan. Catatan kaki tidak boleh digunakan sebagai pengganti 

klasifikasi atau penilaian dan deskriptif yang semestinya di dalam 

laporan, juga tidak boleh berkontradiksi atau mengulang informasi 

di dalam laporan. 

5. Laporan dan Daftar Pelengkap 
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Laporan pelengkap menjelaskan fungsi yang berbeda dengan daftar 

pelengkap. Biasanya laporan pelengkap menyajikan informasi 

tambahan atau informasi yang disusun dalam gaya yang berbeda, 

dan bukan informasi yang lebih terinci. Laporan pelengkap ini 

dapat digunakan sebagai metode untuk mengembangkan dan 

bereksperimen dengan peraga dan laporan baru. 

6. Komentar dalam Laporan Auditor 

Laporan auditor bukanlah tempat untuk mengungkapkan informasi 

keuangan yang signifikan mengenai perusahaan. Tetapi laporan ini 

memang berfungsi sebagai metode untuk mengungkapkan jenis-

jenis informasi. 

7. Surat Direktur Utama atau Ketua Dewan Komisaris 

 

2.1.2.1. Luas Pengungkapan 

Keluasan pengungkapan adalah salah satu bentuk kualitas-kualitas 

pengungkapan. Menurut Imhoff dalam Na’im, 2000, kualitas tampak 

sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. 

Meskipun kualitas akuntansi memiliki makna ganda (ambiguous), banyak 

penelitian yang menggunakan index of disclosure methodology 

mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan 

untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan tahunan. Dengan kata 

lain, Imhoff menyatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi 

sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan  pengungkapan.   
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Sesuai dengan salah satu undang-undang pasar modal yaitu dalam 

meningkatkan transparasi dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat 

pemodal, disebutkan bahwa setiap perusahaan menawarkan efeknya 

melalui pasar modal wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai 

keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan. Berdasarkan keputusan 

BAPEPAM No. Kep-347/BL/2012, terdapat dua jenis pengungkapan, 

antara lain: 

a. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure) 

Merupakan pengungkapan minimum yang harus diungkapkan atau 

disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (kewajiban 

perusahaan). Perusahaan memperoleh manfaat dari 

menyembunyikan, sementara yang lain dengan mengungkapkan 

informasi. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan 

secara sukarela maka pengungkapan wajib akan memaksa 

perusahaan untuk mengungkapkannya.  

Pengungkapan wajib yang diwajibkan oleh Bapepam pada tahun 

2012 memuat 239 butir pengungkapan informasi laporan tahunan 

seperti dalam lampiran 2. Sedangkan pada tahun 2009 memuat 217 

butir pengungkapan informasi laporan tahunan seperti dalam 

lampiran 1. Butir yang ditambahkan dalam peraturan Bapepam 

tahun 2012 yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan Bapepam 

tahun 2009 ini seperti wajib melibatkan penilai untuk menentukan 

nilai wajar, juga persediaan wajib disajikan senilai realisasi netto, 
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wajib mengukur barang atau jasa yang diperoleh senilai nilai wajar 

liabilitas, dan hal-hal yang ditambahkan dalam butir khusus untuk 

properti investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan 

termasuk kapitalisasi biaya pinjaman untuk properti investasi 

tesebut ataupun uraian hambatan, kelanjutan penyelesaian dari 

properti tersebut 

b. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure) 

Merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan, 

dimana perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan 

diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam pengambilan 

keputusan. Pengungkapan ini berupa butir-butir yang dilakukan 

sukarela oleh perusahaan. butir pengungkapan sukarela terdiri dari 

91 butir informasi yang diungkap seperti dalam lampiran 3. 

Dalam membuat indeks kelengkapan dan luas pengungkapan 

dibutuhkan suatu instrumen yang dapat mencerminkan informasi-informasi 

yang diinginkan secara detail pada masing-masing butir laporan keuangan 

yang telah ditentukan. Dalam menghitung indeks, penulis menggunakan 

indeks Wallace yang mengungkapkan perbandingan antara jumlah butir 

yang diungkap dengan jumlah butir yang seharusnya diungkap. 

Peraturan mengenai otoritas kepada IAI untuk memberlakukan 

regulasi mengenai informasi perusahaan publik di Indonesia melalui 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Peraturan mengenai butir-butir 
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laporan keuangan minimum yang harus diungkap dalam laporan keuangan 

diatur secara rinci dalam Standar Akuntansi Keuangan (Na’im, 2000). 

 

2.1.3.  Studi Literatur dan Pengembangan Hipotesis 

 Penelitian yang berkaitan dengan konvergensi IFRS ialah penelitian 

Lopes, et. al. (2007) yang meneliti praktek penerapan berbasis IFRS di Portugis 

sesudah adopsi pada tahun 2005, dengan variabel dependent yaitu an index of 

disclosure based on IAS 32 and IAS 39 dan variabel bebas fitur intrinsik dari 

laporan keuangan perusahaan portugis dan peraturan setempat. Analisis yang 

digunakan regresi berganda dan sampel dari bursa efek portugis yang dilaporkan 

setelah adopsi IAS sesudah tahun 2005. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat 

pengungkapan (disclosure) berpengaruh signifikan dengan fitur perusahaan-

perusahaan di Portugis maupun dalam konteks regulator instritusional seperti 

struktur modal, karakteristik corporate governance structure, size, type of 

auditor, listing status, dan economic sector. 

Begitu pula dengan  penelitian Paglietti (2009) pada penerapan adopsi 

IFRS di Italia, dengan analisis linier regresi, uji empiris dengan menggunakan 

data laporan keuangan konsolidasi dari 552 perusahaan pada bursa saham Italia 

dan membagi 2 periode sebelum adopsi (2002 – 2004) dan sesudah adopsi IFRS 

(2005 – 2007). Hasil penelitian campuran kualitas akuntansi sesudah adopsi 

IFRS akan berkurang dari dimensi earning management and timely loss 

recognition namun akan lebih baik dengan adopsi IFRS dilihat dari value 

relevance. 
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Christensen, et. al. (2007) yang meneliti praktek penerapan berbasis IFRS 

di Inggris, dengan menggunakan Index of mandatory disclosure and Index of 

voluntary disclosure, yang dianalisis dengan Logistic regression models dengan 

hasil Mandatory IFRS adoption tidak memberikan manfaat sepenuhnya bagi 

semua perusahaan dan hasilnya relatif tergantung dari karakteristik perusahaan 

dan komitmen kebijakan akuntansi perusahaan di Inggris. 

Penelitian Street and Bryant (2000) juga mengulas hal ini, dengan 

membandingkan Level of disclosure (including  both voluntary and mandatory 

disclosure) and the degree of compliance with IASC – required disclosure yang 

diuji secara empiris dengan analisis perbandingan dan regresi berganda, dengan 

hasil penerapan IASC pada disclosure level lebih tinggi dibanding dengan atau 

tanpa U.S. Listings and Filings. 

Bruggemann, et. al. (2012) dengan menggunakan variabel penelitian 

konsekuensi dengan kewajiban adopsi IFRS pada beberapa Uni Eropa, dan 

analisis studi pustaka dengan mereview beberapa penelitian yang terkait dengan 

adopsi IFRS. Hasilnya menunjukkan dengan adopsi IFRS di Uni Eropa 

dibanding bukan adopsi IFRS memiliki hasil yang lebih baik. 

Yu (2011) dengan menggunakan variabel penelitian interaksi antara 

Rekonsiliasi Voluntary & Mandatory Disclosures IFRS-US GAAP. Dengan 

model analisis regresi berganda, dan hasil menunjukkan perusahaan berbasis 

IFRS meningkatkan voluntary and mandatory disclosure dalam annual financial 

reports dibanding pada US GAAP. 
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1.1.4. Teori Regulasi  

Teori regulasi menurut Scott (2009) terbagi dua yaitu Rigid dan Vinite. 

Rigid berarti standar yang dibuat regulator itu bersifat kaku atau wajib digunakan 

(mandatory), misalnya emitten wajib menyusun laporan laba rugi komprehensif. 

Sedangkan Vinite berarti standar yang dibuat regulator itu bersifat tidak kaku atau 

boleh memilih dengan alasan yang jelas seperti metode penerapan dalam leasing. 

Di Indonesia setelah penerapan PSAK berbasis IFRS menggunakan Regulasi yang 

rigid artinya regulator dalam hal ini BAPEPAM mengatur bahwa perusahaan 

wajib mengungkapkan informasi dan laporan yang sesuai dengan regulasi yang 

berlaku (mandatory disclosure). Sedangkan regulasi vinite digunakan perusahaan 

emitten dengan memilih seberapa banyak pengungkapan ingin diinformasikan 

(voluntary disclosure).  

Teori Regulasi berperan untuk melaporkan informasi yang relevan dan 

reliabel serta berfungsi untuk mengakomodir semua kepentingan stake holder. 

Alasan utama pada teori ini berfokus pada fakta bahwa keputusan penetapan 

peraturan biasanya cenderung mempengaruhi peraturan berbagai industri, 

seperti dalam penerapan PSAK berbasis IFRS yang wajib dilakukan bagi emitten 

di Bursa Efek Indonesia. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur 

ketentuan dari apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. 

Ketentuan diperlukan agar semua user mendapatkan informasi yang sama dan 

seimbang. 

            Di berbagai negara, terdapat banyak perbedaan mengenai kerangka 

peraturan akuntansi keuangan, yaitu 
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1. Persyaratan Wajib 

Persyaratan wajib berperan sebagai insentif untuk menghasilkan laporan keuangan 

untuk diaudit. Di berbagai negara, standar akuntansi yang berlaku harus diikuti 

oleh perusahaan emitten. Sehingga perusahaan harus memenuhi persyaratan wajib 

pelaporan seperti yang terkandung dalam standar akuntansi yang berlaku.  

2. Tata Pengelolaan Perusahaan 

Tata pengelolaan perusahaan mengacu pada struktur, proses dan lembaga-lembaga 

dalam dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan kontrol 

sumber daya di antara mereka. Tetapi sebuah kerangka peraturan dapat berisi 

tambahan pedoman tata kelola perusahaan dan peraturan yang timbul dari 

rekomendasi sukarela sektor swasta dan aturan pencatatan di bursa saham. 

3. Auditor dan Pengawasan 

Auditor berperan penting dalam menjamin kualitas informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan perusahaan. Mereka berkomitmen terhadap kode etik 

mereka, dan harus rela menanggung sanksi jika melanggar peraturan.  

4. Badan Pelaksana Independen 

Badan pelaksana independen adalah bagian dari keseluruhan system untuk 

pelaksanaan persyaratan pelaporan keuangan. Badan pelaksana independen 

berperan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur 

pembuatan laporan keuamgan, sebagaimana yang terkandung dalam hukum dan 

standar akuntansi, dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).  

Teori regulasi ini menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi 

kepada publik. Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi 
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kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang dilakukan secara sukarela oleh 

manajemen perusahaan. Penggunaan peraturan oleh regulator seperti IFRS yang 

meningkatkan kualitas pelaporan merupakan salah satu kepatuhan perusahaan 

publik di Indonesia. Hal ini penting karena munculnya asimetri informasi antara 

agen dengan principle sehingga dapat menyulitkan investor dalam menilai secara 

obyektif yang berkaitan dengan kualitas perusahaan. Pernyataan yang dibuat 

manajer dapat diragukan kebenarannya karena baik perusahan buruk maupun 

perusahaan bagus akan sama-sama mengklaim bahwa prospek perusahaannya 

bagus (Arifin : 2007). Maka diperlukan pengungkapan yang lebih tinggi untuk 

dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi. 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan  masa yang akan datang bagi  

kelangsungan  hidup suatu  perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi 

yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di 

pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Menurut 

Jogiyanto (2010),   informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman 

akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.  

Informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen termasuk 

dalam tingkat pengungkapan laporan tahunan sangatlah penting, dikarenakan 
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investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menindak lanjuti informasi 

tersebut (Gu, et. al., 2007). 

 

2.2.  Review Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian menggunakan indeks disclosure dalam laporan 

tahunan sebagai sinyal untuk menguji dalam penerapan berbasis IFRS  sehingga 

dapat direspon oleh investor yang disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2.3 

Review Penelitian Terdahulu 

 

         

No. 

Penelitian & Judul 

Penelitian 
Variabel Alat Analisis 

Hasil 

Pembahasan 

1. Lopes, Patricia Teixeira 

et.al. & “Accounting for 

financial instrument : 

An analysis of the 

determinants of 

disclosure in the 

Portuguese Stock 

Exchange” (2007) 

Variabel 

dependen yaitu 

an index of 

disclosure 

based on IAS 

32 and IAS 39 

dan variabel 

bebas fitur 

intrinsik dari 

laporan 

keuangan 

perusahaan 

portugis dan 

peraturan 

setempat. 

Dengan regresi 

berganda dan 

sampel dari 

bursa efek 

portugis yang 

dilaporkan 

setelah adopsi 

IAS sesudah 

tahun 2005. 

Hasilnya 

menunjukkan 

bahwa tingkat 

pengungkapan 

(disclosure) 

berpengaruh 

signifikan dengan 

fitur perusahaan-

perusahaan di 

Portugis maupun 

dalam konteks 

regulator 

instritusional 

seperti struktur 

modal, 

karakteristik 

corporate 

governance 

structure, size, type 

of auditor, listing 

status, dan 

economic sector. 

2. Paglietti, Paula & 

”Earnings management, 

timely loss recognition 

and value relevance in 

Europe following the 

Kualitas 

akuntansi yang 

diukur dengan 

3 variabel 

bebas. 

Linier regresi, 

uji empiris 

dengan 

menggunakan 

data laporan 

Hasil penelitian 

campuran kualitas 

akuntansi sesudah 

adopsi IFRS akan 

berkurang dari 
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IFRS mandatory 

adoption : evidence 

from Italian listed 

companies.” (2009) 

keuangan 

konsolidasi 

dari 552 

perusahaan 

pada bursa 

saham Italia 

dengan 

membagi 2 

periode 

sebelum 

adopsi (2002 – 

2004) dan 

sesudah adopsi 

IFRS (2005 – 

2007). 

dimensi earning 

management and 

timely loss 

recognition namun 

akan lebih baik 

dengan adopsi 

IFRS dilihat dari 

value relevance. 

3. Chua, Yi Lin, et.al. & 

”The impact of 

mandatory IFRS 

Adoption on Accounting 

Quality : Evidence from 

Australia.” (2012)  

Pengaruh 

kualitas 

Akuntansi 

dengan 3 

perspektif : 

earning 

management, 

timely loss 

recognition and 

value 

relevance. 

Linier regresi. Bahwa kewajiban 

untuk adopsi IFRS 

memberikan 

kualitas Akuntansi 

yang lebih baik 

karena dengan 

adopsi IFRS dapat 

mengurangi 

earning 

management dan 

asimetry 

information serta 

meningkatkan 

value relevance 

dari pengungkapan 

manajemen dalam 

laporan tahunannya 

dibanding saat 

Australia 

menggunakan U.S. 

– GAAP. 

4. Einhorn, Eti & “The 

Nature of The 

Interaction between 

mandatory and 

voluntary Disclosure” 

(2005) 

Index of 

mandatory 

disclosure and 

Index of 

voluntary 

disclosure. 

Comparative 

Static Analysis. 

Ada hubungan 

yang erat antara 

mandatory 

disclosure baik 

favorable or 

unfavorable 

terhadap voluntary 

disclosure. 
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5. Christensen, Hans B. 

et.al. & “Cross-

sectional variation in 

the economic 

consequences of 

internasional 

accounting 

harmonization : The 

Case of mandatory IFRS 

adoption in the UK” 

(2007) 

Index of 

mandatory 

disclosure and 

Index of 

voluntary 

disclosure. 

Logistic 

regression 

models. 

Mandatory IFRS 

adoption tidak 

memberikan 

manfaat 

sepenuhnya bagi 

semua perusahaan 

dan hasilnya relatif  

tergantung dari 

karakteristik 

perusahaan dan 

komitmen 

kebijakan 

akuntansi 

perusahaan di 

Inggris. 

6. M. Akhtaruddin, & 

“Corporate mandatory 

disclosure practice in 

Bangladesh” (2005) 

Variabel 

dependent 

index of  

mandatory 

disclosure dan 

variabel bebas : 

size, age, 

industry type 

and 

profitability. 

Multivariate 

test 

(regression 

analysis with 

OLS estimates) 

Hasilnya tidak ada 

pengaruh 

mandatory 

disclosure terhadap 

variabel bebas 

yang diuji. 

7. Capkun, et. al. & 

“Earnings Management 

and Value Relevance 

during the Mandatory 

Transition from Local 

GAAPs to IFRS in 

Europe” (2008) 

Variabel 

Earning Value 

Relevace 

dengan sampel 

1772 

perusahaan 

Eropa. 

Analisis multi 

variate. 

Hasil bahwa 

dengan adopsi 

IFRS lebih 

mengungkapkan 

tentang praktek 

EM & VR 

dibanding US 

GAAP. 

8. Gu, et.al. & “The 

credibility of voluntary 

disclosure and insider 

stock Transactions” 

(2007) 

Information 

Items as 

disclosure of 

innovation 

strategy and 

stock price 

reaction. 

Regresi 

berganda. 

Dengan semakin 

banyak voluntary 

disclosure yang 

bernilai kredibel 

akan memberikan 

berita baik bagi 

para investor. 

9. Street, and Bryant 

“Disclosure level and 

compliance with IASS : 

A comparison of 

companies with and 

Level of 

disclosure 

(including  

both voluntary 

and mandatory 

disclosure) and 

Analisis 

perbandingan 

dan regresi 

berganda. 

Dengan penerapan 

IASC pada 

disclosure level 

lebih tinggi 

dibanding dengan 

atau tanpa U.S. 
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without U.S. Listing s 

and Filings” (2000)  

the degree of 

compliance 

with IASC – 

required 

disclosure.  

Listings and 

Filings. 

10. Frederickson, et.al. & 

”The evolution of stock 

option accouting :  

Disclosure, Voluntary 

recognition, Mandated 

Recognition and 

Management 

Disavowals.” (2006) 

Variavel 

dependen : 

stock option 

accounting & 

variabel 

independen 

disclosure, 

voluntary 

recognition, 

mandated 

recognition and 

management 

disavowals. 

Metode 

eksperimen 

dengan 1000 

persiapan 

alumni sekolah 

bisnis dengan 

membagi 

dalam 6 cell. 

Disclosure, 

voluntary 

recognition, 

mandated 

recognition and 

management 

disavowals lebih 

tinggi pada SFAS 

Nomor 123 R 

dibanding nomor 

123. 

11 Bruggemann, Ulf. et. al. 

& “Intended and 

unintendedconsequences 

of mandatory IFRS 

adoption: A review of 

extant evidence and 

suggestions for future 

research” (2012) 

Variabel 

penelitian 

konsekuensi 

dengan 

kewajiban 

adopsi IFRS 

pada uni Eropa. 

Analisis studi 

pustaka 

dengan 

mereview 

beberapa 

penelitian yang 

terkait dengan 

adopsi IFRS. 

Bahwa dengan 

adopsi IFRS di uni 

Eropa dibanding 

bukan adopsi IFRS 

memiliki hasil 

yang lebih baik. 

12 Yu, Julia & “The 

Interaction of Voluntary 

and Mandatory 

Disclosures: Evidence 

from the SEC’s 

Elimination of the IFRS-

US. GAAP 

Reconciliation” (2011) 

Variabel 

penelitian yang 

digunakan 

interaksi antara 

Rekonsiliasi 

Voluntary & 

Mandatory 

Disclosures 

IFRS-US 

GAAP. 

Model regresi 

berganda. 

Hasil bahwa 

perusahaan 

berbasis IFRS 

meningkatkan 

voluntary and 

mandatory 

disclosure dalam 

annual financial 

reports dibanding 

pada US GAAP. 

13 Bruslerie, et. al. & 

“Voluntary financial 

disclosure, the 

introduction of IFRS 

and long-term 

communication policy: 

An empirical test on 

French firms" (2011) 

Variable 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

voluntary 

financial 

disclosure 

berbasis IFRS 

pada 

Analisis 

regresi 

berganda. 

Hasil dengan 

menggunakan 

publication 

voluntary 

disclosure score 

dengan basis IFRS 

lebih bermanfaat 

dan mengurangi 

asimetri 

information. 
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perusahaan di 

Perancis. 

14 Karthik, et. al. & 

“Mandatory Financial 

Reporting Environment 

and Voluntary 

Disclosure: Evidence 

from Mandatory IFRS 

Adoption” 

(2012) 

Variabel 

penelitian 

Voluntary and 

Mandatory 

Disclosure pre 

and post IFRS 

Adaption. 

Alat analisis 

Poisson/logit 

regressions. 

Hasil menunjukkan 

dengan Voluntary 

& Mandatory Post 

– IFRS Adoption 

lebih tinggi 

dibanding local 

GAAP Adoption 

sehingga 

mengurangi 

Earning 

Management. 

 

2.3.  Hipotesis 

Teori regulasi memberikan alasan bagi perusahaan untuk membuat informasi 

kepada publik. Setiap informasi yang dipublikasikan akan memberikan petunjuk 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berita yang baik ( good news ) atau 

berita yang buruk ( bad news ). Begitu pula yang terjadi ketika Indonesia 

menggunakan PSAK berbasis IFRS sebagai standar akuntansi yang digunakan, 

dapat memberikan signal yang baik karena salah satu  karakteristik IFRS ialah 

juga mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak, khususnya 

dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan publik. Dengan 

demikian mengurangi asimetry information yang terjadi antara manajemen dan 

user. 

 Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) menjelaskan salah satu yang 

harus dilakukan oleh perusahaan publik setelah adopsi IFRS. Penelitian Lopes, et. 

al. ( 2007), tentang penerapan berbasis IFRS di Portugis sesudah adopsi pada 

tahun 2005, menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib berpengaruh 
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signifikan dengan fitur intrinsik laporan keuangan. Hasil penelitian yang sama 

juga dilakukan oleh Karthik, et. al. (2012) yang menunjukkan bahwa Mandatory 

disclosure Post – IFRS Adoption lebih tinggi dibanding local GAAP Adoption 

sehingga mengurangi Earning Management. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan hipotesis: 

H1 = Tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure)   laporan tahunan  

lebih tinggi setelah penerapan PSAK Berbasis IFRS  

 Begitu pula dengan tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan akan 

segera direspon oleh investor sebagai berita yang baik ( good news ) atau berita 

yang buruk ( bad news )  sesuai dengan teori signal, sehingga perusahaan akan 

konservatif dalam mengumumkan informasi ini kepada publik. Namun salah satu  

karakteristik IFRS ialah juga mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang 

lebih banyak, khususnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan 

publik, termasuk dalam hal ini tingkat pengungkapan sukarela. 

Penelitian tentang tingkat pengungkapan sukarela setelah adopsi IFRS 

seperti dalam penelitian Yu (2012) menunjukkan bahwa perusahaan berbasis 

IFRS meningkatkan voluntary disclosure dalam annual financial reports 

dibanding pada US GAAP. Hasil yang sama dari penelitian Street and Bryant 

(2000) juga menunjukkan bahwa penerapan IASC pada disclosure level lebih 

tinggi dibanding dengan atau tanpa U.S. Listings and Filings.  

Dengan demikian peneliti mengajukan hipotesis: 

H2 = Tingkat pengungkapan sukarela  (voluntary disclosure) laporan tahunan 

lebih tinggi setelah penerapan PSAK Berbasis IFRS 


