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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan bagian dari IFAC, yang harus tunduk pada SMO 

(Statement Membership Obligation), yang mensyaratkan antara lain penggunaan 

IFRS (International Financial Reporting Standard) sebagai standar. Hasil 

pertemuan pemimpin negara G-20 forum di Washington DC, 15 November 2008, 

“Strengthening Transparency and Accountability”. Pertemuan G20 dilanjutkan di 

London, 2 April 2009 yang menghasilkan kesepakatan untuk membuat peraturan 

yang meningkatkan standar dan penilaian yang berkualitas tinggi dan berlaku 

internasional. 

Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia 

sebagai anggota G-20 forum. Hal ini mengimplikasikan bahwa Indonesia wajib 

mengadopsi IFRS sebagai standar pelaporan keuangan pada tahun 2012. 

Perubahan standar ini tentu memiliki konsekuensi karena salah satu 

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

yang rule based. Sedangkan  standar akuntansi keuangan di Indonesia semula 

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

based ke principle based, yang lebih menekankan pada interprestasi  dan aplikasi  

atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. PSAK 
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yang telah direvisi (wujud dari konvergensi ke IFRS) menggunakan principle 

based, berbeda dengan rule based  yang didalamnya lebih detail/rigid aturannya. 

Dampaknya, penerapan PSAK 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 dengan mengadopsi International 

Financial Reporting Standard  (IFRS)  ini adalah 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). 

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, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pengungkapan berpengaruh signifikan pada 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) yang 

menguji secara empiris penerapan adopsi IFRS di Italia yang menunjukkan 

adopsi IFRS memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kualitas 

akuntansi yang diukur dengan value relevance pada perusahaan di Italia 

dibandingkan sebelum adopsi. Selain itu Christensen, et. al., (2007) meneliti 
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praktek penerapan berbasis IFRS di Inggris pada tahun 2007 dengan 

menggunakan indeks pengungkapan wajib dan sukarela. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa bersifat relatif tergantung dari karakteristik perusahaan dan 

komitmen kebijakan akuntansi perusahaan di Inggris. 

Perbedaan hasil penelitian atas variabel tingkat pengungkapan wajib yang 

berpengaruh lebih tinggi pengungkapannya terhadap implementasi IFRS seperti 

Lopes, et. al., (2007); Chua , et. al., (2012), dan  hasil yang sebaliknya tidak 

memiliki pengaruh seperti dalam penelitian Paglietti, (2009); Christensen, et. al., 

(2007); dan Akhtaruddin, (2005). Selain dari tingkat pengungkapan wajib 

berpengaruh positif terhadap implementasi IFRS,  juga tingkat pengungkapan 

sukarela yang berpengaruh lebih tinggi terhadap implementasi IFRS seperti dalam 

penelitian Street and Bryant, (2000); Gu, et. al., (2007); dan James, et. al., (2006). 

Namun hasil penelitian yang memberikan hasil yang berbeda seperti Mujiyono, et. 

al., (2010) bahwa luas tingkat pengungkapan sukarela tidak ada berpengaruh. 

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan praktek konvergensi IFRS di 

Indonesia belum ada maka penelitian tentang tingkat pengungkapan laporan 

tahunan setelah penerapan PSAK berbasis IFRS sangat menarik untuk diteliti.  

Menurut Juniarti (2009) Informasi yang diungkap dalam laporan tahunan 

dapat dikelompokkan dalam pengungkapan wajib (mandatory disclosures) dan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosures). Pengungkapan wajib merupakan 

pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan 

mengenai pos-pos laporan keuangan minimum yang harus diungkap dalam 

laporan keuangan diatur secara rinci di dalam SK Bapepam (Badan Pengawas 
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Pasar Modal). Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan 

yang melebihi (di luar) dari yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela 

memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan 

untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai. 

Dengan memperhatikan pentingnya tingkat pengungkapan laporan tahunan 

dalam penerapan PSAK berbasis IFRS  maupun adanya kesimpangsiuran hasil uji 

empiris dari penelitian ini, maka dari itu dengan berdasarkan pada latar belakang 

masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan Setelah Penerapan 

PSAK Berbasis IFRS (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia) ” 

  

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah  tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosures) laporan 

tahunan lebih tinggi setelah penerapan PSAK berbasis IFRS ? 

2. Apakah  tingkat pengungkapan sukarela (voluntary disclosures) laporan 

tahunan lebih tinggi setelah penerapan PSAK berbasis IFRS ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji secara empiris tingkat pengungkapan wajib (mandatory 

disclosures) laporan tahunan setelah penerapan PSAK berbasis IFRS  
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2. Untuk menguji secara empiris tingkat pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosures) laporan tahunan setelah penerapan PSAK 

berbasis IFRS  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pentingnya tingkat pengungkapan laporan tahunan dalam penerapan 

PSAK berbasis IFRS.  Dengan demikian, investor dapat menilai dan 

mengukur tingkat produktivitas suatu perusahaan dalam mengambil 

keputusan yang tepat untuk melakukan pemilihan investasi saham di 

perusahaan tersebut. 

2. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

Pemerintah untuk membantu investor semakin tepat dalam memilih 

dan menilai tingkat pengungkapan laporan tahunan dalam penerapan 

PSAK berbasis IFRS sehingga perusahaan akan mudah memperoleh 

dana yang akan mendorong perekonomian nasional, yang selanjutnya 

akan menciptakan kesempatan kerja yang luas serta meningkatkan 

pendapatan melalui pajak bagi Pemerintah. 
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3. Pihak lain yang berkepentingan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan dan diharapkan dapat menambah 

referensi perpustakaan. 

 


