
 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1. Landasan Teori dan Telaah Pustaka 

 

2.1.1. Signalling Theory 

 

Signalling theory menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. 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 (Suwardjono, 2013). 

 

Menurut Machfoedz (1994) dalam Nugrohadi (2014), Signalling theory 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan 

signal-signal kepada pengguna laporan keuangan. Signal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik. Penggunaan peraturan seperti IFRS yang meningkatkan 

kualitas pelaporan merupakan salah satu signal perusahaan untuk menarik 

investor atau pengguna lain. 
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2.1.2. Laporan Keuangan 

 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas dan 

peristiwa di masa lampau yang ditujukan untuk meningkatkan operasi yang 

bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Stice 

dan Skousen, 2009). Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, FASB 

mengidentifikasikan elemen-elemen spesifik laporan keuangan yang menyajikan 

informasi mengenai entitas yang meliputi: 

1. Aset 

2. Kewajiban 

3. Ekuitas 

4. Investasi oleh pemilik 

5. Distribusi ke pemilik 

6. Laba komprehensif 

7. Pendapatan 

8. Biaya 

9. Keuntungan dan kerugian 

10. Arus kas 
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Berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang disahkan pada tanggal 15 Desember 

2009 dan mulai efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau 

setelah tanggal 1 Januari 2011, laporan keuangan yang lengkap harus meliputi 

komponen-komponen berikut ini: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama satu periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama satu periode 

4. Laporan arus kas selama satu periode 

5. Catatan atas laporan keuangan 

6. Laporan posisi keuangan komparatif awal periode dan penyajian 

retrospektif terhadap penerapan kebijakan akuntansi. 

 

Tujuan umum laporan keuangan dalam arti luas berdasarkan PSAK 1 Revisi 2013 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus 

kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi.  

2. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset dan 

kewajiban perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan. 
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2.1.3. Kinerja Keuangan 

 

Menurut Horne et, al. (2007) dalam Hidayat (2015) kinerja keuangan merupakan 

ukuran prestasi perusahaan, maka keuntungan merupakan salah satu alat yang 

digunakan oleh para manajer. Kinerja keuangan juga akan memberikan gambaran 

efisiensi atas penggunaan dana yang menghasilkan keuntungan dan dapat dilihat 

dengan membandingkan pendapatan bersih setelah pajak. Sementara itu, menurut 

IAI (2007), kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola 

dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. 

 

Salah satu alat untuk menganalisis laporan keuangan adalah menggunakan rasio. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Penggunaan 

alat analisis berupa rasio akan menjelaskan atau memberikan gambaran kepada 

penganalisis tentang baik atau buruknya posisi keuangan perusahan, terutama 

apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standar (Munawir, 2011). 

 

1. Rasio Likuiditas 

Menurut Munawir (2011), likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

Adapun Sutrisno (2013) mendefinisi likuiditas sebagai kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Kewajiban yang 

segera harus dipenuhi adalah utang jangka pendek. Oleh karena itu, rasio ini bisa 

digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek serta 
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mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka 

pendek ini segera ditagih. 

 

Ukuran rasio likuiditas yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio lancar 

(Current Ratio). Sutrisno (2013) menjelaskan bahwa rasio lancar adalah rasio 

yang membandingkan antara aset yang dimiliki perusahaan dengan utang jangka 

pendek. Aset terdiri dari kas, piutang dagang, efek (surat berharga), persediaan 

dan aset lancar lainnya. Sementara itu, utang jangka pendek meliputi utang 

dagang, utang wesel dan utang bank. 

 

2. Rasio Profitabilitas 

Menurut Subramanyam dan Wild (2013), profitabilitas adalah evaluasi rasio 

kinerja operasi yang umumnya mengaitkan pos laporan laba rugi dengan 

penjualan atau pendapatan. Rasio ini sering disebut dengan margin laba (profit 

margin). 

Profitabilitas sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba. Menurut Sartono (2013), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun 

modal sendiri. 

 

Beberapa rasio yang bisa digunakan untuk menghitung rasio profitabilitas yaitu 

sebagai berikut: 

a. Return on Total Aset (ROA) 

Menurut Sutrisno (2013), ROA juga disebut sebagai rentabilitas ekonomis yang 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan semua aset 

yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba 



12 
  

sebelum bunga dan pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio 

ini juga menunjukan tingkat efisiensi pengelolaan aset oleh perusahaan.  

 

b. Return on Equity (ROE) 

Menurut Sutrisno (2013), Return on equity ini sering disebut dengan rate of return 

on net worth yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE juga disebut sebagai 

profitabilitas modal sendiri. ROE menunjukkan kemampuan modal pemilik yang 

ditanamkan oleh pemilik atau investor untuk menghasilkan laba bersih yang 

menjadi bagian dari pemilik. 

 

Semakin tinggi ROE semakin tinggi keuntungan investor karena semakin efisien 

modal yang ditanamkannya. Dengan demikian, ROE sangat mendapat perhatian 

para investor. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa 

maupun saham preferen. 

 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menunjukan tingkat aktivitas atau efisiensi penggunaan dana yang 

tertanam pada pos-pos aset dalam neraca perusahaan. Rasio aktivitas adalah rasio 

yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber 

daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara 

tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aset. Rasio-rasio aktivitas 

menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara 
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penjualan dan beragam unsur aset misalnya persediaan, aset tetap dan aset lainnya 

(Sutrisno, 2013). 

Berikut adalah rasio yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas: 

 

a. Rasio Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over ) 

Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal 

kerja bersih. Modal kerja bersih adalah total aset lancar dikurangi total utang 

lancar. Adapun, modal kerja kotor adalah keseluruhan komponen yang terdapat di 

aset lancar dan sering disebut modal kerja.  

Perputaran modal kerja merupakan rasio yang mengukur aktivitas bisnis terhadap 

kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar serta menunjukkan banyaknya 

penjualan (dalam rupiah) yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah 

modal kerja (Sawir, 2012). 

 

Working capital turn over merupakan kemampuan modal kerja (neto) berputar 

dalam suatu periode siklus kas (cash cycle) dari perusahaan. Modal kerja selalu 

dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang 

bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja (working 

capital turn over period) dimulai pada saat kas diinvestasikan dalam komponen-

komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas. Dari hasil penelitian, 

apabila perputaran modal kerjanya rendah, dapat diartikan bahwa perusahaan 

sedang kelebihan modal kerja. Hal ini disebabkan adanya persediaan, piutang 

maupun kas yang tersimpan terlalu besar (Kasmir, 2014). 
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b. Perputaran Total Aset (Total Assets Turn Over ) 

Syamsuddin (2011) menyatakan perputaran total aset merupakan perbandingan 

antara penjualan dengan total aset suatu perusahaan, dimana rasio ini 

menggambarkan kecepatan perputaran total aset dalam satu periode tertentu. 

Perputaran total aset merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi 

penggunaan keseluruhan aset perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan 

tertentu. 

 

Total assets turn over merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aset 

diukur dari volume penjualan. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang 

berarti bahwa, aset dapat lebih cepat berputar, meraih laba dan menunjukkan 

semakin efisien penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan penjualan. 

Dengan kata lain jumlah aset yang sama dapat memperbesar volume penjualan 

apabila total assets turn over-nya ditingkatkan atau diperbesar. 

 

2.1.4. Biaya Eksplorasi dan Evaluasi 

 

1. Biaya Eksplorasi 

Kegiatan eksplorasi (exploration) atau pencarian adalah setiap usaha dalam 

rangka mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi di daerah-daerah 

yang belum terbukti mengandung minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Mengusahakan izin untuk memulai kegiatan eksplorasi di daerah tertentu. 

b. Melakukan berbagai kegiatan penyelidikan geologis dan geofisik di 

lapangan. 

c. Menginterpretasikan data yang dihasilkan dalam penyelidikan ini. 
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d. Melakukan pengeboran sumur, termasuk sumur uji stratigrafi, di daerah 

yang belum terbukti mengandung cadangan. 

e. Memperoleh dan membangun aset tetap yang berhubungan dengan kegiatan 

di atas. 

f. Menggunakan jasa yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan di atas.
1
  

 

2. Biaya Pengembangan 

Biaya pengembangan sumber daya mineral merupakan biaya yang dikeluarkan 

setelah cadangan terbukti sampai dengan dimulainya aktivitas produksi. Perlakuan 

atas biaya pengembangan tersebut diatur berbeda antara PSAK 29 dengan PSAK 

64. Dalam PSAK 64, biaya pengembangan tidak diatur perlakuannya secara 

eksplisit (lihat paragraf 09), tetapi mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan PSAK 19 (revisi 2010): Aset 

Tidak Berwujud. Adapun di PSAK 29, Biaya pengembangan diakui sebagai aset 

(dikapitalisasi), baik menggunakan Full Costing maupun successful efforts.
2
  

 

3. Komponen Biaya Perolehan Aset Eksplorasi dan Evaluasi 

Entitas menentukan suatu kebijakan akuntansi yang spesifik, yang 

pengeluarannya diakui sebagai aset eksplorasi dan menerapkannya secara 

konsisten. Dalam menentukan kebijakan akuntansi ini, entitas mempertimbangkan 

tingkat pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya mineral 

spesifik.  

Berikut contoh pengeluaran yang dapat termasuk dalam pengukuran awal aset 

eksplorasi dan evaluasi (tidak terbatas hanya pada daftar berikut): 

                                                           
1
 Ikatan Akuntan Indonesia PSAK 64 Tahun 2011 

2
 Ikatan Akuntan Indonesia PSAK 64 Tahun 2011 
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(a) Perolehan untuk eksplorasi 

(b) Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika 

(c) Pengeboran eksplorasi 

(d) Parit 

(e) Pengambilan contoh 

(f) Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan kelangsungan 

usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral. 

 

Pengeluaran yang terkait dengan pengembangan sumber daya mineral tidak diakui 

sebagai aset eksplorasi dan evaluasi. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan dan PSAK 19 (revisi 2010) tentang aset tak berwujud 

memberikan panduan pengakuan aset yang timbul dari pengembangan. 

 

2.1.5. PSAK 29: Akuntansi Minyak dan Gas 

 

Berdasarkan PSAK 29, dalam memperlakukan biaya eksplorasinya, entitas 

diperbolehkan menggunakan metode Successful Effort atau Full Costing. Kedua 

metode tersebut merupakan metode yang juga diakui oleh FASB (Financial 

Accounting Standard Board) dengan Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP). 

 

Metode Successful Effort didasarkan pada teori multiple aset, yaitu teori yang 

beranggapan bahwa kekayaan perusahaan yang tertanam dalam setiap cadangan 

bukan sebagai kesatuan aset. Metode Successful Effort hanya mengakui aset 

apabila aset tersebut dianggap memiliki nilai manfaat di masa depan. Dengan 

demikian, jika suatu perusahaan menerapkan metode Successful Effort, semua 
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biaya eksplorasi, di luar biaya yang dialokasikan ke sumur-sumur eksplorasi yang 

memiliki cadangan terbukti, diperlakukan sebagai beban pada periode akuntansi 

yang bersangkutan.  

 

Metode Full Costing bertolak dari teori single aset yang memandang bahwa 

seluruh kekayaan perusahaan minyak dan gas bumi sebagai satu kesatuan aset. 

Bagi perusahaan yang menerapkan metode Full Costing sebagai dasar 

perhitungan biaya eksplorasinya, maka semua biaya eksplorasi dikapitalisasi 

sebagai bagian dari aset minyak dan gas bumi dengan negara sebagai pusat 

biayanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). 

 

2.1.6. PSAK 64: Akuntansi Biaya Eksplorasi dan Evaluasi 

 

1. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 64  

PSAK 64 ini merupakan adopsi dari IFRS 6: Exploration for and Evaluation of 

Mineral Resources. Perbedaan dengan IFRS 6 hanya terletak pada pengaturan 

tanggal efektifnya. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 64 diuraikan pada Tabel 2.1. 

Seperti dinyatakan dalam paragraf 28 PSAK 64, PSAK ini menggantikan PSAK 

29: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi dan PSAK 33: Akuntansi Pertambangan 

Umum (untuk pengaturan yang terkait dengan aktivitas eksplorasi dan aktivitas 

pengembangan dan konstruksi). 
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Tabel 2.1: Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 64 

 

 

Perihal Deskripsi 

Tujuan 

 

 Tujuan PSAK 64 adalah untuk menetapkan pelaporan keuangan 

atas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya 

mineral [par.1]. 

 

 PSAK 64 secara khusus mensyaratkan: 

a) Pengembangan terbatas atas praktik akuntansi yang ada untuk 

pengeluaran eksplorasi dan evaluasi. 

b) Entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi untuk 

menilai apakah aset tersebut mengalami penurunan nilai 

sesuai dengan PSAK 64 dan mengukur setiap penurunan nilai 

sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset. 

c) Pengungkapan yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah 

dalam laporan keuangan yang timbul dari eksplorasi dan 

evaluasi sumber daya mineral serta membantu pengguna 

laporan keuangan untuk memahami jumlah, waktu dan 

kepastian atas arus kas masa depan dari setiap aset eksplorasi 

dan evaluasi yang diakui [par.2]. 

 

Ruang Lingkup 

Entitas menerapkan PSAK 64 terhadap pengeluaran yang terjadi 

atas eksplorasi dan evaluasi [par.3]. 

 

PSAK 64 tidak mengatur aspek akuntansi lain dari entitas yang 

melakukan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral [par.4]. 

 

Entitas tidak menerapkan PSAK 64 untuk pengeluaran yang 

terjadi: 

a) Sebelum eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, seperti 

pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum 

untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu. 

b) setelah dapat dibuktikan kelayakan teknis dan kelayakan 

komersial atas penambangan sumber daya mineral [par.5]. 

 

Sumber: Paragraf 1-5 PSAK 64 (IAI, 2011) dan IFRS 6 (IASCF, 2009) 
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2. Perlakuan Akuntansi Biaya Eksplorasi dan Evaluasi 

 

Perlakuan akuntansi dalam Tabel 2.2 dikutip dari paragraf-paragraf di dalam 

PSAK 64 yang mengatur prinsip-prinsip utama. 

Tabel 2.2: Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Eksplorasi dan Evaluasi 

Menurut PSAK 29 dan PSAK 64 

 

 
 PSAK 29 PSAK 64 

Ruang Lingkup 1. Eksplorasi dan evaluasi 

2. Pengembangan  

3. Produksi 

4. Pengolahan 

5. Transportasi 

6. Pemasaran 

7. Lain-Lain  

• Pelabuhan Khusus 

• Telekomunikasi 

• Kontrak Bantuan Teknis 

• Unitisasi 

• Kontrak Pengurasan Tahap Kedua 

• Joint Venture 

Eksplorasi dan evaluasi 

Pengakuan 

biaya 

eksplorasi dan 

evaluasi 

1. Biaya eksplorasi dan evaluasi 

diakui sebagai aset di dalam suatu 

negara sebagai pusat biaya (FC) 

dan diakui sebagai aset untuk 

sumur yang mempunyai cadangan 

terbukti (SE). 

 

2. Dibebankan pada periode berjalan, 

kecuali jika: 

 Kegiatan eksplorasi yang 

signifikan masih berjalan, dan 

cadangan terbukti belum dapat 

ditentukan. 

 Sudah dapat dibuktikan bahwa 

terdapat cadangan terbukti. 

 Ditangguhkan dan diamortisasi 

pada saat produksi. 

 Penurunan nilai berlaku 

 Estimasi biaya restorasi berlaku. 

1. Biaya eksplorasi dan 

evaluasi diakui 

sebagai aset. 

 

2. Beban diakui sebagai 

asset. 

 

3. Pengukuran awal, 

aset dicatat pada 

harga perolehan. 

 

4. Pengukuran 

selanjutnya sesuai 

dengan IAS 16, 38 

dan 36. 

 

Biaya 

Pengembangan 

Biaya pengembangan diakui sebagai 

aset (dikapitalisasi) baik menggunakan 

Tidak diatur secara 

eksplisit, tetap mengacu 
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 PSAK 29 PSAK 64 

metode Full Costing (FC) maupun 

Succesfull Effort (SE) yang meliputi aset 

sumur dan peralatan sumur 

pada kerangka dasar 

penyusunan dan 

penyajian laporan 

keuangan (KDPPLK) dan 

PSAK 19 (revisi 

2010):aset tidak 

berwujud. 

Biaya sebelum 

eksplorasi dan 

evaluasi 

Eksplorasi dan evaluasi merupakan 

bagian dari biaya eksplorasi yang diakui 

sebagai aset atau bukan aset sesuai 

dengan metode FC dan SE. 

Tidak ada pengaturan 

biaya sebelum eksplorasi 

Sumber: PSAK 64 (IAI, 2011) 

 

 

 

2.1.7. Penelitian Terdahulu 

 

Telah banyak penelitian mengenai pengadopsian IFRS namun penelitian yang 

secara langsung berfokus pada suatu perusahaan dan suatu negara masih terbatas. 

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3: Penelitian terdahulu 

 

 

Nama 

Peneliti 

Tujuan Peneliti Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Saur Maruli, 

2010. 

Menganalisis 

pendekatan nilai wajar 

dan nilai historis dalam 

penilaian aset biologis  

Analisis 

Deskriptif  

Tidak perbedaan yang signifikan 

pada nilai dan volatilitas aset, 

pendapatan, laba, ROA dan 

Income Smoothing Index (ISI) 

antara perusahaan agrikultur yang 

menggunakan pendekatan nilai 

wajar dengan yang menggunakan 

pendekatan nilai historis, serta 

tidak ditemukannya pengaruh 

yang berbeda antara penggunaan 

pendekatan nilai wajar dengan 

pendekatan nilai historis terhadap  

volatilitas earnings perusahaan.  

Ionnis 

Tsalavoutas 

and Lisa 

untuk menguji transisi 

ke IFRS pada 

Perusahaan yang 

menggunakan  

indeks 

Comparability 

Implementasi IFRS memiliki 

dampak yang signifikan  

pada posisi keuangan dan kinerja 
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Evans, 2010. terdaftar di Yunani 

dengan membedakan 

perusahaan atas ukuran 

auditor yang digunakan.  

Gray. perusahaan  

Marjan 

Petreski, 

2006. 

Menjelaskan dampak 

adopsi IFRS pada 

laporan keuangan 

perusahaan dan pada 

manajemen perusahaan  

Wawancara: 

studi kasus  

Pengungkapan laporan keuangan 

lebih tinggi dan manajemen 

perusahaan menjadi  

lebih bertanggungjawab 

(accountable) namun tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan 

M. Rizal 

Ghani, 2012. 

Menjelaskan perbedaan 

rasio profitabilitas 

sebelum dan sesudah 

mengadopsi IFRS. 

Melakukan uji 

beda dan 

analisis 

deskriptif 

Pengaruh implementasi IFRS 

memiliki dampak yang positif 

terhadap laporan keuangan 

Wahyu 

Hidayat, 

2015. 

Menguji perbandingan 

kinerja keuangan 

sebelum dan sesudah 

implementasi PSAK 

berbasis IFRS. 

Studi kasus 

dengan 

melakukan uji 
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2.2. Kerangka Pikir 

 

Pengadopsian IFRS memiliki pengaruh yang sangat besar pada perusahaan yakni, 

khususnya pada pelaporan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan akan juga 

meningkat dengan adanya pergeseran standar akuntansi yang akan digunakan oleh 

perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka 

kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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2.3. Hipotesis 

 

PSAK dan IFRS memiliki perbedaan yang besar, PSAK Indonesia mengizinkan 

praktik akuntansi yang fleksibel, yang mana dapat disebut sebagai upaya 

akuntansi kreatif. Diharapkan bahwa IFRS secara khusus akan membatasi praktik 

ini dan, sebagai hasilnya, pelaksanaannya akan meningkatkan kualitas informasi 

akuntansi. 

 

Berdasarkan FASB Concept Statement No. 7 dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa fair value adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau 

pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara 

partisipan di pasar pada tanggal pengukuran.  

IFRS yang semula berdasarkan historical cost mengubah paradigmanya menjadi 

fair value based. Terdapat kewajiban dalam pencatatan pembukuan mengenai 

penilaian kembali keakuratan berdasarkan nilai kini atas suatu aset, liabilitas dan 

ekuitas. Fair value based mendominasi perubahan-perubahan di PSAK untuk 

konvergensi ke IFRS selain hal-hal lainnya. 

 

Adanya pengakuan utang yang berbeda antara IFRS dan US GAAP berpengaruh 

terhadap perbedaan sebelum dan sesudah implementasi PSAK berbasis IFRS. 

Seperti yang tercantum dalam IAS 1, yaitu jika PSAK berbasis IFRS, liabilitas 

jangka panjang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek jika akan jatuh tempo 

dalam 12 bulan meskipun perjanjian pembiayaan kembali sudah selesai pada 

periode pelaporan dan sebelum penerbitan laporan keuangan. Sementara itu, 

PSAK berbasis US GAAP tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.  
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Penelitian Situmorang dan Purwanto (2011) menunjukkan adanya pengaruh IFRS 

pada laporan keuangan perusahaan ditinjau likuiditas berdasarkan indeks 

comparability gray. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi 

IFRS akan memiliki dampak pada berubahnya rasio likuiditas sebelum dan 

sesudah implementasi IFRS. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, nilai aset berdasarkan PSAK 64 lebih besar di 

bandingkan dengan PSAK 29, karena biaya yang diakui dalam PSAK 29 diakui 

sebagai aset dalam PSAK 64. PSAK 64 mengakui kegiatan eksplorasi dan 

evaluasi sebagai aset sebelum cadangan tersebut menghasilkan, sehingga dari sisi 

persediaan perusahaan atas hasil minyak dan gas lebih besar dibandingkan dengan 

PSAK 29 yang mengakui kegiatan eksplorasi sebagai beban sebelum cadangan 

terbukti. Hipotesis yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

 

Ha1: Terdapat Perbedaan Signifikan Rasio Lancar Perusahaan Berdasarkan 

PSAK 64 dan PSAK 29. 

 

Menurut Schipper (1989) dalam Nugrohadi (2014), pergantian standar akuntansi 

akan memberikan efek pada profitabilitas, likuiditas, growth, dan leverage. Selain 

itu, akuntansi fair value juga berproses melalui akuntansi mark-to-market, yaitu 

aset dicantumkan dengan harga pasar mereka jika diperdagangkan secara terbuka. 

Akibatnya, terjadi perubahan terus-menerus pada laporan keuangan perusahaan 

ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan yang berdampak pada laba 

dan rugi yang dicatat. 
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Sementara itu, historical cost tidak mencatat perubahan nilai aset tersebut 

sehingga mengurangi aspek reliabel dari laporan keuangan itu sendiri. Dengan 

demikian, penggunaan konsep IFRS akan berdampak terhadap laporan keuangan 

perusahaan karena terdapat perbedaan pengukuran terhadap nilai item-item 

laporan keuangan itu sendiri yang sebelumnya menggunakan konsep historical 

cost.  

Hal ini dibuktikan dengan penelitian Nuariyanti dan Erawati (2014) yang 

menemukan adanya perbedaan rasio profitabilitas periode sesudah konversi IFRS 

dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS. Selain itu, Ghani (2012) 

mengungkapkan tentang perbandingan rasio profitabilitas laporan keuangan 

sebelum dan sesudah penerapan yang menunjukan adanya perbedaan rasio 

profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan. 

 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi IFRS akan memiliki 

dampak pada berubahnya rasio profitabilitas sebelum dan sesudah implementasi 

IFRS, dimana rasio profitabilitas berdasarkan IFRS lebih besar dibandingkan US 

GAAP. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

 

Ha2: Terdapat Perbedaan Signifikan ROA Berdasarkan PSAK 64 dan PSAK 29. 

Ha3: Terdapat Perbedaan Signifikan ROE Berdasarkan PSAK 64 dan PSAK 29. 

 

Pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi menurut PSAK 64 diukur pada biaya 

perolehan dan pengeluaran yang terkait dengan pengembangan sumber daya 

mineral, tidak diakui sebagai aset eksplorasi dan evaluasi menurut komponen 

biaya perolehan (Saptono, 2011).  
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Metode Succesfull Efort didasarkan pada teori multiple asset, yaitu teori yang 

beranggapan bahwa kekayaan perusahaan yang tertanam dalam setiap cadangan 

bukan sebagai kesatuan aset. Berdasarkan hal tersebut, penulis berasumsi bahwa 

penerapan PSAK 29 dengan metode Succesfull Efort akan menghasilkan aset yang 

relatif kecil dan mengurangi laba perusahaan. Namun, sebaliknya, metode Full 

Costing berlandaskan pada teori single aset yang memandang bahwa seluruh 

kekayaan perusahaan minyak dan gas bumi sebagai satu kesatuan aset sehingga 

metode Full Costing memberikan hasil jumlah kinerja aset yang relatif baik dan 

menghasilkan laba relatif besar. 

 

Rasio aktivitas menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan aset dalam memperoleh penjualan. Sementara itu, sejauh mana 

efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan perusahaan dijelaskan 

melalui Total Aset Turn Over (TATO), yaitu perbandingan penjualan terhadap 

total aset. 

PSAK 64 mengakui aset walaupun cadangan tersebut belum terbukti, sehingga 

akan lebih banyak aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang akan di 

laporkan dibandingkan menggunakan PSAK 29. Semakin tinggi nilai aset yang 

dilaporkan dibandingkan jumlah aset lancar dan utang lancar maka akan 

menghasilkan rasio aktivitas yang tinggi (efektif dan efisien). 

 

Perusahaan dalam menjalankan proses produksi dan proses operasional lainnya 

membutuhkan aset. Perusahaan melakukan investasi pada aset dengan harapan 

akan memperoleh kembali dana yang ditanamkan pada aset tersebut.  
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Perolehan kembali dana atas investasi aset akan lebih cepat apabila perusahaan 

mampu menentukan kesesuaian jumlah aset yang dimiliki dan menilai 

efektivitasnya dalam menghasilkan penjualan. 

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu maka, penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

 

Ha4: Terdapat Perbedaan Signifikan Rasio Perputaran Modal Kerja Berdasarkan 

PSAK 64 dan PSAK 29. 

Ha5: Terdapat Perbedaan Signifikan Rasio Perputaran Total Aset Berdasarkan 

PSAK 64 dan PSAK 29. 


