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Abstrak 

 

Analisis Komparasi Relevansi Informasi Akuntansi Sebelum Dan Setelah Adopsi 

IFRS Serta Dampaknya Terhadap Unconditional dan Conditional Konservatisme 

Akuntansi di Indonesia (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI) 

Oleh 

Ermina Sari 

Penelitian ini menguji pengaruh adopsi IFRS terhadap relevansi informasi akuntansi 

serta dampak pengadopsian IFRS terhadap penerapan prinsip unconditional dan 

conditional konservatisme akuntansi. Dengan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Periode penelitian 2008-2015. Dengan metode pemilihan sample 

purposive sampling diperoleh sampel 32 perusahaan maka diperoleh jumah observasi 

sebanyak 256. 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan relevansi informasi akuntansi 

setelah pengadopsian IFRS. IFRS  berpengaruh negatif signifikan terhadap 

unconditional konservatisme akuntansi. Dan dengan pengadopsian IFRS justru 

memiliki dampak yang positif terhadap conditional konservatisme. Laporan keuangan 

lebih konservatif terutama dalam hal conditional konservatisme dibawah penerapan 

IFRS.  Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Kata Kunci : Relevansi, Konservatisme Ex-ante, Konservatisme Ex-post, IFRS 

 



Abstract

Comparative analysis  of The Relevance of Accounting Information Before and
After International Financial Reporting Standart (IFRS) adoption and Its

Impact on Unconditional and Conditional Accounting Conservatism in indonesia
(An Evidence of Indonesia Manufacturing Listed Companies)

By

Ermina Sari

This research examines the effect of IFRS adoption on accounting information
relevance and its impact on the implementation of Unconditional and Conditional
accounting conservatism prinsipal. The sample in this research is manufacturing listed
industries for 2008-2015. By using purposive sampling, we get 32 samples and 256
obervation.

The result shows that the increase of accounting information relevance after IFRS
adoption. IFRS adoption has negative significant impact on accounting unconditional
conservatism. Futhermore, the adoption of IFRS has positive significant impact on
conditional conservatism. The implication of the result is that financial report which
implement IFRS is found more conservative in conditional consevatism.

Keywords: Relevance, Ex-Ante Conservatism, Ex-Post Conservatism, IFRS
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan kredibilitas serta komparabilitas

pelaporan keuagan, pada tahun 1994 Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI) telah

melaksanakan program harmonisasi dan adaptasi standar akuntansi international

dalam rangka pengembangan standar akuntansinya. Pada tahun 2008 IAI telah

melakukan pengumuman rencana konvergensi standar akuntansi lokal yaitu

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dengan International Financial Reporting

Standart (IFRS). Dalam hal konvergensi IFRS ini, Indonesia melakukannya dengan

tiga tahapan.  Dimulai dengan tahap adopsi pada tahun 2008 hingga  tahun 2010,

kemudian tahap persiapan akhir pada tahun 2011, dan yang terakhir adalah tahap

implementasi pada tahun 2012.

Penerapan IFRS diklaim akan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas laporan

keuangan. Menurut Kartikahadi et al. (2012), konvergensi IFRS dapat meningkatkan

relevansi informasi dari laporan keuangan. Relevansi adalah informasi yang terdapat

atau terkandung pada suatu pos tertentu yang memiliki kemampuan untuk membuat

suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan.

Nilai relevansi informasi pada IFRS dapat meningkat, dikarenakan IFRS

mensyaratkan pengungkapan yang lebih banyak. Didalam IFRS mensyaratkan
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pengungkapan berbagai informasi tentang resiko, baik kualitatif maupun kuantitatif

dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang harus sejalan dengan data atau

informasi yang digunakan oleh manajemen ataupun pengguna laporan keuangan

lainnya untuk pengambilan keputusan.Keberhasilan implementasi IFRS, memiliki

manfaat yang melebihi biaya, mempengaruhi tidak hanya perusahaan dalam Uni

Eropa, tetapi juga perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Membuat IFRS semakin

menjadi standar pelaporan global (Capkun et al., 2008). Penerapan IFRS diklaim akan

memberi manfaat bagi peningkatan kualitas laporan keuangan. Salah satunya adalah,

konvergensi IFRS dapat meningkatkan  relevansi informasi dari laporan keuangan.

Sehubungan dengan itu, prinsip konservatisme tidak berlaku dalam IFRS. Laporan

keuangan menurut IFRS seharusnya understandable, relevan, reliable, dan

comparable, serta tanpa diikuti oleh bias konservatif (Juanda, 2007). Indonesia

mengadopsi secara penuh IFRS mulai tahun 2012, dimana diwajibkan untuk

menggunakan prinsip fair value dalam penyajian laporan keuangannya pada setiap

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Safiq (2010) hal ini

dikarenakan konservatisme akuntansi dianggap kurang relevan dalam pengambilan

keputusan. Perusahaan yang menggunakan konservatisme akuntansi memiliki kualitas

laba yang rendah (Penman dan Zhang, 2009). Konservatisme merupakan prinsip

akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka pendapatan dan aset

cenderung rendah, serta angka-angka biaya cenderung tinggi sehingga akan

menghasilkan laba yang cenderung lebih rendah. Kecenderungan seperti itu terjadi

karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta
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mempercepat pengakuan biaya. Secara tradisional, konservatisme dalam akuntansi

dapat diterjemahkan melalui pernyataan “tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi

megantisipasi semua kerugian” (Watts, 2003).

Basu (1997) mendefinisikan konservatisme merupakan kecenderungan akuntan untuk

mempersyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi dalam mengakui good news

sebagai berita baik dibanding bad news sebagai kerugian. Konservatisme umumnya

dipahami dalam 2 jenis konservatisme. Yaitu konservatisme yang diidentifikasi

sebagai konservatisme unconditional dan konservatisme conditional (chan et al.,

2009). Unconditional konservatisme adalah konservatisme yang berdasarkan

akuntansi terkait neraca, tidak terkait atau bergantung pada terdapatnya berita (berita

baik dan berita buruk). Artinya konservatisme jenis ini bersifat independent dari

adanya berita baik atau nerita buruk dilingkungan perusahaan. Conditional

konservatisme adalah konservatisme yang berdasarkan kondisi pasar, terkait dengan

earnings dan bergantung pada berita maksudnya adalah bahwa konservatisme bentuk

ini merupakan reaksi atau tanggapan dari perusahaan yang melakukan verifikasi yang

berbeda sebagai penyerapan informasi yang terdapat dalam lingkungan bisnis

(Handojo, 2012). Menurut Basu (2005), unconditional konservatisme  yang lebih

besar dapat mengurangi conditional konservatisme berikutnya karena pengeluaran kas

yang dibebankan segera, sehingga akan mengurangi pengeluaran yang akan dicatat

kemudian.
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Kusumo dan Subekti (2014), meneliti mengenai relevansi informasi akuntansi

sebelum adopsi IFRS dan setelah adopsi IFRS pada perusahaan yang tercatat didalam

Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa relevansi nilai laba

mengalami penurunan ketika IFRS diadopsi sebagai standar keuangan. Sedangkan

Relevansi nilai buku mengalami kenaikan ketika IFRS diadopsi sebagai standar

keuangan. Hasil berbeda ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin dan

Tresnaningsih (2013). Hasil penelitiannya menemukan bahwa pada tahap awal

konvergensi IFRS, terdapat peningkatan relevansi nilai atas laba perusahaan, namun

tidak menemukan adanya peningkatan relevansi nilai dari nilai buku ekuitas. Pada

tahap lanjut penerapan IFRS ditemukan adanya peningkatan relevansi nilai dari nilai

buku ekuitas dan laba. Namun demikian, dari hasil analisis sensitivitas yang

dilakukan, ditemukan bahwa peningkatan relevansi nilai hanya terdapat pada laba

pada periode tahap lanjut penerapan IFRS.

Syagata dan Daljono (2014),  menguji apakah terdapat peningkatan relevansi nilai

informasi akuntansi yang diproksikan dengan pengaruh relevansi nilai laba, nilai buku

ekuitas, dan arus kas operasi terhadap harga saham sebelum dan sesudah penerapan

konvergensi IFRS secara penuh pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia pada tahun 2011-2012. Hasil uji koefisien determinasi R2

menunjukkan adanya peningkatan sehingga hipotesis alternatif penelitian diterima,

Yaitu terdapat peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi pada perusahan

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia sesudah konvergensi IFRS. Analisis
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tambahan menggunakan chow test juga menunjukkan bahwa ada perbedaaan

struktural antara relevansi nilai informasi akuntansi sebelum dan sesudah dilakukan

konvergensi IFRS secara penuh di Indonesia. Sedangkan menurut Cahyonowati dan

Ratmono (2012), aplikasi standar berbasis IFRS di Indonesia belum dapat

meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Relevansi laba akuntansi dengan

keputusan investasi sebagaimana tercermin pada harga saham tidak meningkat secara

signifikan pada periode setelah adopsi IFRS. Selanjutnya penelitian yang dilakukan

Rahmawati dan Murtini (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan

signifikan kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah adopsi IFRS baik dari

sisi manajemen laba maupun relevansi.

Selain mengenai relevansi, penelitian mengenai konservatisme juga telah dilakukan

oleh beberapa peneliti terdahulu. Zeghal (2016) meneliti dampak wajib adopsi IFRS

pada konservatisme akuntansi. Studi empiris dilakukan pada sampel dari 15 negara-

negara Eropa, diamati dari tahun 2000 hingga 2010. Menganalisis uncoditional dan

conditional konservatisme akuntansi. Hasil studi empiris mengkonfirmasi

penurunan yang signifikan terhadap uncoditional dan coditional konservatisme

akuntansi pada periode adopsi IFRS. Penurunan ini dipengaruhi oleh model

akuntansi yang berlaku dinegara tertentu. Sedangkan penelitian yang dilakukan

Hullenar (2011) menyatakan bahwa tidak terdapat penurunan konservatisme

akuntansi baik uncoditional dan conditional konservatisme setelah penerapan IFRS.
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Untuk penelitian mengenai dampak adopsi IFRS di Indonesia, menurut Januarsi et

al. (2014), menyatakan bahwa konvergensi IFRS dapat menurunkan konservatisme

akuntansi di Indonesia. Sedangkan sebaliknya, menurut Yustina (2012) adanya

konvergensi IFRS tidak mempengaruhi konservatisme akuntansi.

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan, masih memperlihatkan adanya hasil

yang tidak konsisten mengenai konvergensi IFRS terhadap relevansi informasi serta

konservatisme akuntansi. Maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali

mengenai dampak konvergensi IFRS terhadap nilai relevansi serta konservatisme

akuntansi. Selain itu pada saat pemerintah mewajibkan pengunaan standar IFRS

pada laporan keuangan, studi mengenai bagaimana penerapan prinsip konservatisme

dibawah standar IFRS menjadi isu yang menarik, dikarenakan konservatisme dapat

mencerminkan kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan menurut Juanda (2007),

didalam IFRS  adanya konservatisme justru dapat memberikan efek bias pada hasil

laporan keuangan.

Adapun penelitian mengenai konservatisme memang telah cukup banyak, akan

tetapi penelitian yang meneliti mengenai dampak IFRS terhadap konservatisme yang

bersifat uncoditional dan conditional masih sangatlah minim bahkan belum ditemui

hingga saat ini di Indonesia. Berdasar latar belakang di atas penulis mengajukan
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penelitian dengan judul “Analisis Komparasi Relevansi Informasi Akuntansi

Sebelum dan Setelah Adopsi IFRS Serta Dampaknya Terhadap Unconditional

dan Conditional Konservatisme Akuntansi di Indonesia (Study Empiris Pada

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI)”

1.2 Perumusan Masalah

Penerapan IFRS diklaim akan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas laporan

keuangan. Salah satunya adalah, konvergensi IFRS dapat meningkatkan  relevansi

informasi dari laporan keuangan. Sehubungan dengan itu, prinsip Konservatisme

tidak berlaku dalam IFRS. Laporan keuangan menurut IFRS seharus

understandable, relevan, reliable, dan comparable, serta tanpa diikuti oleh bias

konservatif, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan IFRS dapat meningkatkan relevansi informasi akuntansi ?

2. Apakah penerapan IFRS berpengaruh terhadap unconditional dan conditional

konservatisme akuntansi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi :

1. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2008-2011 dan 2012-2015.

2. Periode pengamatan yang digunakan hanya selama 8 tahun, yaitu tahun 2008-



8

2011 (sebelum adopsi IFRS) dan 2012-2015 (Setelah adopsi IFRS).

3. Variabel yang diteliti meliputi relevansi informasi akuntansi, unconditional

konservatisme dan conditional konservatisme akuntansi.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memberikan bukti empiris komparasi relevansi informasi akuntansi sebelum dan

sesudah adopsi IFRS.

2. Memberikan bukti empiris dampak konvergensi IFRS terhadap prinsip

unconditional dan conditional konservatisme akuntansi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memberikan bukri emepiris perbedaan relevansi informasi akuntansi sebelum

dan sesudah IFRS serta bagaimana pengaruhnya terhadap prinsip

konservatisme akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan untuk menganalisa dampak penerapan IFRS terhadap nilai

relevansi informasi serta penerapan prinsip konservatisme dalam pelaporan

keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan

keputusan.

3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti

dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi dan dapat dijadikan

bahan referensi dan perbandingan penelitian lainnya yang berkaitan dengan

Relevansi Informasi serta konservatisme akuntansi pada perusahaan

manufaktur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Landasan Teori

2.1.1 Singnaling Theory

Secara garis besar singnaling theory menjelaskan bahwa laporan keuangan pada

dasarnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal (baik positif dan

negatif) kepada para penggunanya. Sinyal yang positif dikenal dengan istilaj “good

News” dan sinyal yang negatif dikenal dengan istilah “bad news”. Pengadopsian

IFRS memiliki pengaruh besar pada pelaporan keuangan perusahan dan kinerja

perusahaan. Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar

akuntansi domestik bertujuan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan,

meningkatkan persyaratan item-item pengungkapan sehingga akan terjadi

peningkatan nilai perusahaan, meningkatkan akuntanbilitas manajemen dalam

menjalankan perusahaan, menghasilkan informasi laporan keuangan yang lebih

relevan, akurat, dan dapat diperbandingkan serta menghasilkan informasi yang

valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Petreski,

2007).

Signaling theory menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi yang

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signyal bagi investor
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dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang lengkap, relevan, akurat

dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis

untuk mengambil keputusan investasi. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli

oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan

secara terbuka dan transparan (Syagata dan Daljono, 2014)

2.1.2 Teori Agensi

Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai

prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan

muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu

berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya (Jensen dan Meckling,

1976). Pengadopsian IFRS memiliki pengaruh besar pada pelaporan keuangan

perusahan dan kinerja perusahaan. Pengadopsian standar akuntansi internasional ke

dalam standar akuntansi domestik bertujuan meningkatkan kredibilitas laporan

keuangan, meningkatkan persyaratan item-item pengungkapan sehingga akan

terjadi peningkatan nilai perusahaan, meningkatkan akuntanbilitas manajemen

dalam menjalankan perusahaan, menghasilkan informasi laporan keuangan yang

lebih relevan, akurat, dan dapat diperbandingkan serta menghasilkan informasi

yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan

(Petreski, 2007).
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Menurut Watts (2003), dengan menerapkan akuntansi yang konservatif dapat

memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan. Salah satunya adalah membatasi

manajer dalam berprilaku oportunistik. Konservatisme adalah cara untuk

menangani masalah agensi yang berasal dari asimetri informasi antara beberapa

pihak yang melakukan kontrak. Misalnya, konservatisme mengurangi kemampuan

manajer untuk melebih-lebihkan pendapatan dan aset bersih untuk memaksimalkan

rencana kompensasi mereka (Hullenar, 2011).

2.1.3 Konvergensi IFRS di Indonesia

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS

dapat dibedakan menjadi 5 tingkat:

1) Full Adoption; Suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan

menerjemahkan     IFRS sama persis ke dalam bahasa negara tersebut.

2) Adopted; Program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada

Desember 2008. Adopted maksudnya adalah mengadopsi IFRS  namun disesuaikan

dengan kondisi di negara tersebut.

3) Piecemeal; Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu

nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.

4) Referenced (konvergence); Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya

mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh

badan pembuat standar.

5) Not adopted at all; Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.
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Pada tahun 1994 Ikatan akuntansi Indonesia ( IAI) telah melaksanakan program

harmonisasi dan adaptasi standar akuntansi international dalam rangka

pengembangan standar akuntansinya. Diawali pada tahun 2008 IAI telah

melakukan pengumuman rencana konvergensi standar akuntansi lokal yaitu

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dengan International Financial Reporting

Standart (IFRS). Dalam hal konvergensi IFRS ini, Indonesia melakukannya dengan

tiga tahapan.  Diawali dengan tahap adopsi pada tahun 2008 hingga  tahun 2010,

kemudian tahap persiapan akhir pada tahun 2011, dan yang terakir adalah tahap

implementasi pada tahun 2012.

Dukungan program konvergensi PSAK ke IFRS sangat didukung oleh pemerintah

dalam hal ini Bapepam-LK dan  Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan

kesepakatan para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 yang salah

satu tujuannya adalah menciptakan suatu standar akuntansi yang berkualitas yang

dapat berlaku secara internasional. Selain itu, program konvergensi PSAK ke IFRS

juga merupakan salah satu rekomendasi dalam Report on the Observance of

Standards and Codes on Accounting and Auditing yang disusun oleh assessor

World Bank yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari Financial Sector

Assessment Program (FSAP) (BAPEPAM LK, 2010).

Konvergensi PSAK ke IFRS memiliki manfaat antara lain,

1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).

2. Mengurangi biaya SAK.
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3. Untuk meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.

4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.

5. Meningkatkan transparansi keuangan.

6. Menurunkan biayamodal dengan membuka peluang penghimpunan dana

melalui pasar modal.

7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

2.1.3.1 Perbedaan  antara IFRS dengan US GAAP

Perbedaan signifikan antara US GAAP dengan IFRS adalah bidang pendekatan

umum. IFRS didasari prinsip dasar akuntansi dengan panduan pengaplikasian yang

terbatas sedangkan US GAAP didasari aturan  dengan panduan aplikasi yang

spesifik (Bohusova dan Nerudova, 2009). Selanjutnya adapun perbedaan terhadap

metode arus persediaan, IFRS mengijinkan untuk menggunakan metode first in first

out (FIFO) dan metode rata-rata (average) akan tidak memperbolehkan

penggunaan last in first out (LIFO) (Smith, 2012).

Pada laporan keuangan konsolidasi, apabila perusahaan induk dan anak memiliki

periode keuangan yang berbeda maka terdapat perbedaan perlakuan terhadap

transaksi yang terjadi pada gap period. Menurut GAAP, transaksi hanya

membutuhkan pengungkapan tetapi menurut IFRS diperlukan adanya penyesuaian

(Kaiser, 2012). Perbedaan lain terletak pada pengujian adanya potensi impairment

pada aset jangka panjang. IFRS mengharuskan penggunaan discounted cash flow



15

dari entitas atau fair value based untuk mengukur recoverabilitas suatu aset.

Sebagai pembandingnya, GAAP menggunakan dua langkah pengujian yang diawali

dengan penggunaan discounted cash flow. Suatu perbedaan-perbedaan yang

mendasar pada model impairment dapat mengakibatkan perbedaan nilai apabila

dilakukan impairment pada suatu aset.

2.1.4 Relevansi Informasi akuntansi

Relevansi nilai informasi akuntansi adalah kemampuan angka-angka akuntansi

untuk merangkum informasi yang mendasari harga saham, sehingga relevansi nilai

diindikasikan dengan sebuah hubungan statistikal antara informasi keuangan dan

harga atau return saham (Francis dan Schipper, 1999). Kualitas informasi akuntansi

yang tinggi diindikasikan dengan adanya hubungan yang kuat antara harga/return

saham dengan nilai laba serta nilai buku ekuitas, karena kedua informasi akuntansi

tersebut mencerminkan kondisi ekonomik perusahaan (Barth et al., 2008).

Pengukuran nilai laba didasarkan pada Earnings Per Share (EPS). EPS adalah

keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham untuk setiap lembar saham

yang dipegangnya. Semakin tinggi EPS yang dihasilkan akan semakin disukai oleh

investor, EPS merupakan informasi akuntansi yang ada dalam urutan beberapa

informasi yang sering menjadi pertimbangan oleh investor (Lawrence dan

Kercsmar, 1999). EPS yang dikaitkan dengan harga pasar saham dapat memberikan

gambaran tentang kinerja perusahaan.  Untuk pengukuran nilai buku didasarkan
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pada Book Value Per Share (BPS). Nilai Buku per lembar saham menunjukan

aktiva bersih per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham (Hartono,

2003). Aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai

buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang

beredar. Nilai buku per lembar saham tidak menunjukan ukuran kinerja saham yang

penting, tetapi nilai buku per lembar saham dapat mencerminkan berapa besar

jaminan yang akan diperoleh oleh pemegang saham apabila perusahaan penerbit

saham dilikuidasi.

2.1.5 Definisi Konservatisme Akuntansi

Watts (2003)  mendefinisikan konservatisma sebagai tindakan manajemen dengan

lebih mengantisipasi tidak ada profit dan lebih cepat mengakui kerugian. Implikasi

konsep konservatisma terhadap prinsip akuntansi yaitu akuntansi mengakui biaya

atau kerugian yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui

pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar.

Konservatisme  didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian,

ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham dan

pemberi pinjaman yang menentukan sebuah verifikasi standar yang lebih tinggi

untuk mengakui goodnews daripada badnews (Lara et al., 2005). Adanya

ketidakpastian serta risiko ketidak pastian tersebut harus dapat dicerminkan dalam

laporan keuangan agar nilai prediksi dan  kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan
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yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua

pemakai laporan keuangan.

Konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang

melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan

resiko interen dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain

merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme

mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan

aktiva. Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti,

manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi

yang didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian, atau hasil yang dianggap kurang

menguntungkan (Dewi, 2004).

2.1.5.1  Kontroversi   Konservatisme Akuntansi

Sampai saat ini,konservatisme masih dianggap senbagai konsep akuntansi yang

kontroversial. Terdapat banyak kritik mengenai manfaat suatu laporan keuangan

apabila dalam penyusunan pencatatnnya menggunakan suatu metode yang

konservatif. Karena laporan akuntansi yang dihasilkan dengan menerapkan metode

tersebut dianggap cenderung bias dan serta mencerminkan realita (Mayangsari dan

Wilopo, 2002). Semakin konservatif metode akuntansi yang digunakan, maka nilai

buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias (bervariasi antarwaktu). Kondisi
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ini mendukung simpulan bahwa laporan keuangan itu sama sekali tidak berguna

karena tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya.

Klein dan Marquardt (2000) mengemukakan ada dua aspek yang membuat suatu

konservatisme akuntansi dapat mengurangi kualitas laporan keuangan terutama

dalam masalah relevansi. Pertama, konservatisme dapat melaporkan terlalu rendah

baik laba ataupun aktiva. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi kualitas relevansi

laporan keuangan khususnya netralitas pada laporan keuangan. Dikarenakan

keinginan untuk mempertahankan reliabilitas, terkadang perusahaan dapat

mengabaikan suatu relevansi informasi, ataupun dapat sebaliknya. Seperti

misalnya, pada saat pencatatan kerugian kontinjensi, mencatat biaya riset dan

pengembangan. Konservatisme dapat mendorong adanya penyimpangan

dikarenakan sikap pesismistik, meskipun hal ini memang diharapkan oleh kreditor,

akan tetapi akan dapat menjadi masalah pada saat melakukan analisis ekuitas.

Kedua, konservatisme adalah hasil dari penundaan pengakuan secara selektif

terhadap adanya berita baik, akan tetapi, dengan segera mengakui berita buruk. Hal

seperti ini akan dapat mengurangi kandungan informasi laporan keuangan yang

berkaitan dengan relevansi. Akan tetapi, disisi lain. Menurut Watts (2003),

penerapan prinsip akuntansi konservatif akan dapat menekan prilaku oportunistik

seorang manager dalam hal yang berkaitan dengan adanya suatu kontrak-kontrak

kerja yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak.
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2.1.5.2 Jenis Konservatisme

Penelitian Basu (1997) mengidentifikasi adanya dua bentuk konservatisme dalam

pelaporan keuangan yaitu unconditional dan conditional conservatism.

Unconditional konservatisme  yang lebih besar mengurangi conditional

konservatisme berikutnya. Unconditional konservatisme adalah konservatisme

yang berdasarkan akuntansi terkait neraca, tidak terkait atau bergantung pada

terdapatnya berita (berita baik dan berita buruk). Artinya konservatisme jenis ini

bersifat independent dari adanya berita baik atau berita buruk dilingkungan

perusahaan. Conditional konservatisme adalah konservatisme yang berdasarkan

kondisi pasar, terkait dengan earnings dan bergantung pada berita maksudnya

adalah bahwa konservatisme bentuk ini merupakan reaksi atau tanggapan dari

perusahaan yang melakukan verifikasi yang berbeda sebagai penyerapan informasi

yang terdapat dalam lingkungan bisnis (Handojo, 2012).

2.2 Pengaruh Antara Relevansi Informasi Akuntansi, Konservatisme Akuntansi dan

Konvergensi IFRS.

2.2.1 Pengaruh Adopsi  IFRS terhadap  Relevansi Informasi Akuntansi.

Keberhasilan implementasi IFRS, memiliki manfaat melebihi biaya,

mempengaruhi tidak hanya perusahaan dalam Uni Eropa, tetapi juga

perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Membuat IFRS semakin menjadi

standar pelaporan global (Capkun et al., 2008). Penerapan IFRS diklaim

akan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas laporan keuangan.
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Menurut Kartikahadi et al. (2012), konvergensi IFRS dapat meningkatkan

relevansi informasi dari laporan keuangan. Relevansi adalah informasi yang

terdapat atau terkandung pada suatu pos tertentu yang memiliki kemampuan

untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh

pengguna laporan keuangan. Nilai relevansi informasi pada IFRS dapat

meningkat, dikarenakan IFRS mensyaratkan pengungkapan yang lebih

banyak. Didalam IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi

tentang resiko, baik kualitatif maupun kuantitatif dan pengungkapan dalam

laporan keuangan yang harus sejalan dengan data atau informasi yang

digunakan oleh manajemen ataupun pengguna laporan keuangan lainnya

untuk pengambilan keputusan.

Kelebihan-kelebihan dari pengadopsian IFRS diharapkan dapat

meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. IFRS sebagai standar

akuntansi yang baru juga ditujukan untuk menciptakan suatu regulasi yang

dapat memenuhi semua kebutuhan setiap pengguna. Kusumo dan Subekti

(2014) mengemukakan bahwa setelah adopsi IFRS laba dan nilai buku

ekuitas mengalami peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi.

Sedangkan Cahyonowati dan Ratmono (2012) menemukan bahwa tidak

terdapat peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi secara keseluruhan

setelah periode adopsi IFRS. Adopsi IFRS dalam penelitian yang sama-

sama dilakukan di Indonesia menghasilkan 2 arah yaitu dapat

mempengaruhi dan tidak mempengaruhi relevansi nilai informasi akuntansi.
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Pada dasarnya IFRS mensyaratkan pengungkapan yang lebih banyak (Kartikahadi

et al., 2012). Pengungkapan ini membuat investor memperoleh informasi yang

memadahi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

investasi. Sehingga diharapkan penerapan IFRS di Indonesia akan meningkatkan

relevansi nilai informasi akuntansi. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat

diambil hipotesis penelitian sebagai berikut.

Ha1 : Terdapat peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi setelah

adopsi IFRS.

2.2.2 Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Konservatisme Akuntansi.

PSAK yang sebelumnya berkiblat pada Generally Accepted Accounting Principles

(GAAP), dalam konsep pengakuan dan pengukuran atas item-item dalam pelaporan

keuangan lebih menekankan prinsip biaya historis yang dikatakan lebih handal ,karena

nilai yang digunakan berasal dari transaksi yang sudah terealisasi dan membatasi

judgement dari pihak manajemen (Hendriksen, 2000). Dalam GAAP, pengakuan

pendapatan hendaknya mempertimbangkan prinsip konservatisme yang mensyaratkan

agar tidak mengakui pendapatan yang belum pasti atau masih berupa potensi, di satu

sisinya dan mengakui biaya meskipun masih belum pasti atau masih berupa potensi, di

sisi lainnya.

IFRS menolak prinsip konservatisme akuntansi karena prinsip fair value lebih

menekankan pada relevansi dan konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang
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diatur dalam IFRS. IFRS memperkenalkan prinsip baru yang disebut dengan prudence

sebagai pengganti perinsip konservatisme. Prudence dalam IFRS, terutama

sehubungan dengan pengakuan pendapatan adalah pendapatan boleh diakui meskipun

masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan dalam

IFRS.

Menurut Piots et al. (2010) dengan penerapan IFRS diharapkan mengurangi slack

akuntansi dan penilaian nilai asset bersih yang terlalu rendah, untuk tujuan yang

sesuai dari kondisi ekonomi perusahaan. Mengacu pada model ekspektasi rasional,

pengetatan dalam standar akuntansi (misalnya, adopsi IFRS) harus mengurangi bias

akuntansi dan meningkatkan kualitas laba dengan membatasi kebijaksanaan manajer

atas metode akuntansi. Oleh karena itu, diharapkan penurunan yang terjadi  pada

penerapan unconditional konservatisme mungkin secara tidak langsung

dapat mengakibatkan peningkatan conditional konservatisme.

Gagasan bahwa IFRS harusnya dapat menurunkan nilai unconditional konservatisme

adalah didukung dalam beberapa cara. Untuk mengurangi bias akuntansi dalam

pencatatan nilai asset yang rendah, IFRS mengandung tiga ketentuan utama:

1. Perubahan dari amortisasi goodwill, digantikan oleh tes penurunan nilai dan

depresiasi (IFRS 3), membuat perlakuan akuntansi lebih banyak dipengaruhi berita
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dalam kasus yang tidak menguntungkan ekonomi kondisi (mendukung penerapan

conditional konservatisme);

2. Kewajiban untuk mengakui nilai aset tidak berwujud (misalnya, biaya

pengembangan) yang memenuhi kriteria aktivasi IAS 38. Aktivasi,

hanya opsional dalam kebanyakan GAAP kontinental, memberikan tempat untuk

penyusutan yang lebih pada masa depan (mendukung penerapan conditional

konservatisme);

3. Ditinggalkannya penyusutan dipercepat atau "Fiskal" metode amortisasi aktiva

tetap harus menghasilkan lebih relevan secara ekonomi penilaian aset

perusahaan. Juga, untuk menghindari unconditional konservatisme melalui

kewajiban berlebihan, IAS 37 cenderung untuk membatasi penggunaan berlebihan

dari ketentuan, terutama dengan menghalangi ketentuan kerugian di masa

depan. Akhirnya, standar IFRS sepenuhnya melarang konstitusi cadangan

"tersembunyi".

Hellman (2008), menjelaskan bahwa IFRS mengurangi unconditional dan akan diganti

dengan praktek akuntansi yang akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk

penerapan conditional konservatisme.

Piots et al. (2010) membuktikan adanya perubahan konservatisme setelah adanya

adopsi IFRS. Mereka menemukan bahwa jenis conditional konservatisme yang dinilai

dari asymmetric timeliness of bad vs good news menurun setelah adanya adopsi IFRS.

Konservatisme akuntansi akan menurun ketika asimetri informasi dan konservatisme
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akuntansi saling berkaitan (LaFond dan Wats, 2006). Penelitian yang dilakukan Zeghal

(2016) meneliti dampak wajib adopsi wajib IFRS pada konservatisme akuntansi. studi

empiris dilakukan pada sampel dari 1 5 Negara-negara Eropa, diamati dari tahun 2000

hingga 2010. Menganalisis baik unconditional dan conditional konservatisme, yang

kita diukur masing-masing dengan pengakuan  berita buruk tepat waktu dibandingkan

dengan pengakuan kabar baik dan akrual diskresioner. Hasil studi empiris

mengkonfirmasi penurunan yang signifikan dari konservatisme akuntansi pada periode

adopsi IFRS. Penurunan ini dipengaruhi oleh model akuntansi yang berlaku di suatu

negara tertentu. Selain itu, penelitian menunjukkan pengurangan kesenjangan antara

unconditional dan conditional konservatisme akuntansi pada periode adopsi pasca-

IFRS. Artinya Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap unconditional dan

conditional konservatisme setelah diterapkannya IFRS.

Sedangkan Hullenar (2011), meneliti dampak penerapan IFRS terhadap unconditional

dan conditional konservatisme. Penelitian ini mengunakan data berupa 110 perusahaan

di Jerman dan 110 perusahaan di Inggris. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat

unconditional dan conditional konservatisme tidak berubah secara signifikan setelah

penerapan IFRS di Inggris. Untuk di Indonesia sendiri, menurut Januari et al. (2014),

konvergensi IFRS dapat menurunkan konservatisme akuntansi. Berbeda dengan hasil

penelitian Yustina (2012) yangmenyatakan bahwa konvergensi IFRS tidak

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan uraian yang telah

dipaparkan dapat siambil hipotesis penelitian sebagai berikut.
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Ha2 : Terdapat penurunan unconditional konservatisme akuntansi setelah adosi IFRS

Ha3 :Terdapat peningkatan conditional konservatisme akuntansi setelah adosi IFRS

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian
1 Kusumo dan

Subekti (2014)
Relevansi Nilai
informasi Akuntansi,
Sebelum IFRS dan
Setelah adopsi IFRS
pada Perusahaan Yang
Tercatat Dalam Bursa
Efek Indonesia

Independen:
nilai buku ekuitas,

laba per saham

Dependen:
Harga Pasar Saham

Relevansi nilai laba
mengalami
penurunan ketika
IFRS diadopsi
sebagai standar
keuangan.  Dan
Relevansi nilai buku
mengalami kenaikan
ketika IFRS diadopsi
sebagai standar
keuangan.

2 Suprihatin dan
Tresnaningsih
(2013)

Dampak Konvergensi
International Financial
Reporting Standards
Terhadap Nilai
Relevansi Informasi
Akuntansi

Independen:
nilai buku ekuitas,

laba per saham

Dependen:
Harga Pasar Saham

pada tahap awal
konvergensi IFRS,
terdapat peningkatan
relevansi nilai atas
laba perusahaan,
namun tidak
menemukan adanya
peningkatan relevansi
nilai dari nilai buku
ekuitas. Pada tahap
lanjut penerapan
IFRS ditemukan
adanya peningkatan
relevansi nilai dari
nilai buku ekuitas
dan laba.

3 Syagata dan
Daljono (2014)

Analisis Komparasi
Relevansi Nilai
Informasi Akuntansi
Sebelum dan sesudah
Konvergensi IFRS di
Indonesia (Studi Empiris

Independen:
nilai buku ekuitas,

laba per saham

Arus kas Operasi

Terdapat peningkatan
relevansi nilai
informasi akuntansi
pada perusahan
manufaktur yang
listing di Bursa Efek
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pada Perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar di BEI
Periode 2011-2012)

Dependen:
Harga Pasar Saham

Indonesia sesudah
konvergensi IFRS

4 Cahyonowati dan
Ratmono (2012)

Adopsi IFRS dan
Relevansi Nilai
Informasi Akuntansi

Independen:
nilai buku ekuitas,

laba per saham

Dependen:
Harga Pasar Saham

Tidak terdapat
peningkatan
relevansi nilai
informasi akuntansi
secara
keseluruhan setelah
periode adopsi IFRS.

5 Zeghal (2016) The Impact of IFRS
Adoption on Accounting
Conservatism in the
European Union

Unconditional,
Conditonal
konservatisme

Hasil studi empiris
mengkonfirmasi
penurunan yang
signifikan terhadap
konservatisme
akuntansi pada
periode adopsi IFRS

6 Yustina (2013) Pengaruh Konvergensi
IFRS dan Mekanisme
Corporate Governance
Terhadap Tingkat
Konservatisme
Akuntansi

independen :
Konvergensi IFRS,
Proporsi Komisaris
Independen,
Ukuran Dewan
Komisaris,
Kepemilikan
Manajerial dan
Kepemilikan
Institusional,

Dependen :
Konservatisme
Akuntansi,

Hasil dari penelitian
ini menunjukkan
bahwa ukuran dewan
komisaris,
kepemilikan
institusional, ukuran
perusahaan, dan
leverage berpengaruh
signifikan terhadap
tingkat
konservatisme
akuntansi, sedangkan
konvergensi IFRS,
proporsi komisaris
independen, dan
kepemilikan
manajerial tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
tingkat
konservatisme
akuntansi.
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2.4 Model Penelitian

Gambar 3.1

Analisis Komparasi Relevansi Informasi Akuntansi Sebelum dan Setelah Adopsi
IFRS Serta Dampaknya Terhadap Uncontidional dan Conditional Konservatisme

Akuntansi

Adopsi IFRS

Nilai relevansi
Informasi akuntansi
sebelum adopsi
IFRS

Nilai relevansi
Informasi akuntansi
sesudah adopsi
IFRS

Konservatisme
akuntansi

-Unconditional
konservatisme

-Conditional
konservatisme



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Hal tersebut

dikarenakan, penulis hanya mencari dan mengumpulkannya saja dari literatur yang

sudah ada. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Bursa Efek

Indonesia yang ada di Lampung, Indonesian Capital Market Directory (ICMD)

maupun dari alamat website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan dalam mendapatkan data

yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan studi kepustakaan

dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian ini, karangan ilmiah,

serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian untuk menghimpun

pengetahuan teoritis serta teknik-teknik perhitungan yang berhubungan dengan

penelitian.
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Data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh secara tidak

langsung. Penulis menggunakan laporan keuangan tahunan yang diperoleh dengan

cara mendownload dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan eleman yang akan ditarik kesimpulan

(Cooper dan Schinder, 2006). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada periode 2008-2015 di

Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sampel adalah elemen sebuah populasi yang akan diambil kesimpulannya dan

mencerminkan kondisi populasinya (Cooper dan Schinder, 2006). Sampel dalam

penelitian ini dipilih mengggunakan teknik purpossive sampling atau berdasarkan

kriteria tertentu yaitu :
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Tabel 3.1.
Sampel Penelitian

No Keterangan Jumlah

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 143

2. Laporan keuangan disajikan menggunakan mata uang asing 15

3. Perusahaan mengalami kerugian selama periode pengamatan 40

4. Perusahaan melakukan IPO selama periode pengamatan 21

5. Perusahaan yang tidak memiliki data  lengkap selama periode pengamatan 35

Jumlah Sampel Akhir 32

Jumlah Observasi 256

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Relevansi Informasi Akuntansi

Pengujian relevansi informasi akuntansi menggunakan model harga (price model)

yang dikembangkan oleh Ohlson (1995) berikut ini:

+1 = 0 + 1 EPSit + 2BVit+ it

Pada penelitian ini pengukuran variabel nilai relevansi informasi akuntansi

konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya Cahyonowati dan Ratmono

(2012), Kusumo dan Subekti (2014) dan Syagata dan Daljono (2014) ,

+1 = 0 + 1 EPSit + 2BVit + 3CFOit + it
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Keterangan :

+1 = Harga saham tanggal 31 Maret dalam t+1
EPSit = Laba bersih ekuitas per lembar saham (earnings per share)
BVit = Nilai buku ekuitas per lembar saham (book value per share)
CFOit = Arus kas operasi per lembar saham
SIZEit = Variabel kontrol ukuran perusahaan yang diproksikan dengan log natural

total aset

Pada penelitian ini, pengujian Relevansi informasi dilakukan secara terpisah, antara

sebelum dan sesudah pengadopsian IFRS. Pengujian relevansi memfokuskan pada

perubahan nilai Adjusted R2 setelah adopsi IFRS. Jika nilai Adjusted R2 meningkat

secara signifikan maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi

meningkatkan relevansi nilainya karena adopsi IFRS (Karampinis dan Hevas,

2011).

3.4.2  Konservatisme Akuntansi

Dalam penelitian ini, pengujian mengenai dampak IFRS terhadap konservatisme

akuntansi mengikuti penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Hullenar (2011)

dan Zeghal (2016). Menganalisis baik conditional dan unconditional

konservatisme, yang kita diukur  masing-masing dengan nilai akrual untuk

unconditional konservatisme dan pengakuan berita buruk tepat waktu dibandingkan

dengan pengakuan kabar baik untuk conditional konservatisme.
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3.4.2.1 Unconditional Konservatisme

Watts (2003) menyatakan bahwa implikasi konsep konservatisme terhadap prinsip

akuntansi yaitu akuntansi mengakui biaya atau kerugian yang kemungkinan akan

terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang

walaupun kemungkinan terjadinya besar. Definisi ini, mengakui adanya multi

periode dimensi pilihan akuntansi, menyarankan beberapa langkah empiris yang

dapat digunakan untuk mengukur tingkat konservatisme akuntansi. Salah satu

ukuran dalam mengukur konservatisme adalah dengan tanda besarnya akumulasi

akrual dari waktu ke waktu. Periode di mana laba bersih lebih kecil dibanding  arus

kas operasi dan diharapkan akan diikuti oleh periode dengan akrual negatif. Tingkat

akumulasi akrual negatif merupakan indikasi perubahan tingkat konservatisme

dalam periode jangka panjang (Givoly dan Hayn, 2000).

Konsisten terhadap penelitian sebelumnya yaitu Hullenar (2011), Unconditional

konservatisme dalam penelitian ini diukur dengan :

UNCONACCit = 0 + 1 IFRSit + 2LNSIZEit+ 3DRit + 4CFOit + it

Keterangan :
UNCONACCit =Unconditional konservatisme yang diukur dengan nilai accrual

yang diadaptasi dari Givolyn dan Hayn (2000).
IFRSit = Dummy (1 untuk setelah adopsi IFRS dan 0 sebelum adopsi IFRS)
LNSSIZEit = Variabel kontrol total asset yang telah dilogaritma naturalkan
DRit = Variabel kontrol rasio Hutang (Leverage)
CFOit = Variabel kontrol arus kas operasional yang dibagi dengan total

asset
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Pengukuran unconditional konservatisme menggunakan pengukuran dengan nilai

accrual yang telah diadaptasi dari Givolyn dan Hayn, (2000) sebagai berikut :

UNCONACCit = (NIit +DEPit – CFit) x -1

RTA

Keterangan:

UNCONDit = Tingkat konservatisme akuntansi
NIit = Laba sebelum extraordinary items
DEPit =  Beban akumulasi penyusutan aktiva tetap
CFit = Arus kas operasi perusahaan
RTA = Rata-rata total aktiva

Hasil total akrual dibagi dengan total rata-rata aktiva dan dikalikan dengan negatif

1.  Sehingga perusahaan yang memiliki total akrual yang positif dikatakan

menerapkan akuntansi yang konservatif sedangkan perusahaan yang memiliki

akrual negatif dikatakan menerapkan akuntansi optimis.

3.4.2.2 Conditional Konservatisme

Konsisten terhdap penelitian sebelumnya yaitu Zeghal (2016) conditional

Konservatisme dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan model Basu

(1997) yang dimodifikasi oleh Zeghal (2016) :

it = 0 + 1 RNit + 2Rit + 3RNRit + 4IFRS + 5 IFRSRNit + 6 IFRSRit +7 IFRSRNRit+ 8DRit +

Keterangan :

it = Laba bersih ekuitas per lembar saham (earnings per share) dari
perusahaan dibagi harga saham pembukaan periode t

RNit = Dummy (1 untuk return negative, dan 0 untuk return positif)
Rit = Return saham (dari harga saham Maret t+1)
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RNRit = Variabel interkasi antara RNit* Rit

IFRS = Dummy (1 untuk setelah adopsi IFRS dan 0 sebelum adopsi IFRS)
IFRSRNit = Variabel interkasi antara IFRS*RNit

IFRSRit = Variabel interkasi antara IFRS*Rit

IFRSRNRit = Variabel interkasi antara IFRS*RNit*Rit

DRit = Variabel control rasio Hutang (Leverage)

Basu (1996) menyatakan bahwa dibawah interprestasi konservatisme, laba

mencerminkan berita buruk lebih cepat dibandingkan berita baik. Harga saham

mencerminkan informasi yang diterima dari sumber penghasilan lain saat ini.

Harga saham menyebabkan laba. Laba diprediksi akan lebih terikat dengan return

negative, dan return negatif diproxikan sebagai berita buruk dan sebaliknya return

positive diproxikan sebagai berita baik.

Dalam rangka untuk mempelajari dampak dari adopsi IFRS pada tingkat

conditional konservatisme, dapat dilakukan dengan mengamati koefisien variabel

IFRSRNR (interaksi variable IFRS*RN*R). Interaksi IFRS * RN * R

memungkinkan untuk menilai dampak dari IFRS pada pengakuan berita buruk

dibanding kabar baik (Zeghal, 2016).

3.5 Metode Analisis.

3.5.1. Model Estimasi

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat

dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:
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a. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya

mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak

diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa

perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat

terkecil untuk mengestimasi model data panel (Gujarati dan Porter, 2015).

b. Fixed Effect Model (FE)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari

perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effects

menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar

perusahaan (Gujarati dan Porter, 2015). Namun demikian memiliki slop yang sama

antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least

Squares Dummy Variabel (LSDV).

c. Random Effect Model (RE)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana Variabel gangguan mungkin

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect

perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan

(Gujarati dan Porter, 2015). Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni

menghilangkan heteroskedastisitas (Gujarati dan Porter, 2015). Model ini juga
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disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least

Square (GLS).

3.5.2. Pemilihan Metode Estimasi dan Pengujian Hipotesis

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat

dilakukan, antara lain:

a. Uji Chow

Untuk mengetahui model  yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa

dilakukan dengan penambahan Variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa

intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F (Gujarati dan Porter, 2015).

Uji ini digunakan untuk mengetahui teknik regresi data panel dengan metode Fixed

Effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa Variabel dummy atau disebut

dengan metode Common Effect. Hipotesis nul pada uji ini adalah bahwa intersep

sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel

adalah Common Effect, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau

model yang tepat untuk regresi data panel adalah Fixed Effect (Gujarati dan Porter,

2015).

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat

kebebasan (df) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak n–k untuk
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denumerator. M merupakan merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam

model tanpa Variabel dummy. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang

satu. n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam

model Fixed Effect. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan

jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model Fixed Effect (k) adalah

jumlah Variabel ditambah jumlah individu (Gujarati dan Porter, 2015).

Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang

artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Dan

sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul

diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah

model Common Effect (Gujarati dan Porter, 2015).

b. Uji Hausman

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih metode Fixed Effect atau

metode Random Effect yang lebih baik dari metode Common Effect. Uji Hausman

ini didasarkan pada ide bahwa Least Squares Dummy Variabels (LSDV) dalam

metode metode Fixed Effect dan Generalized Least Squares (GLS) dalam

metode Random Effect adalah efisien sedangkan Ordinary Least Squares (OLS)

dalam metode Common Effect tidak efisien. Namun, metode OLS efisien dan GLS

tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya
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tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi

tersebut.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Squares dengan derajat

kebebasan (df) sebesar jumlah Variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa

model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect dan

hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah

model Fixed Effect (Gujarati dan Porter, 2015).

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka

hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah

model Fixed Effect. Sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari

nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat

untuk regresi data panel adalah model Random Effect (Gujarati dan Porter, 2015).

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan derajat

kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa

model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect, dan hipotesis

alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah Random

Effect (Gujarati dan Porter, 2015).
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Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul

ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah

model Random Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai Lagrange Multiplier hitung

lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya

model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect (Gujarati

dan Porter, 2015).

4. Uji Statistik F (Keandalan Model)

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model disebut sebagai uji F (ada juga

yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal

mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak (Gujarati dan

Porter, 2015). Definisi layak yang dimaksud adalah model yang diestimasi layak

digunakan untuk menjelaskan pengaruh Variabel-Variabel bebas terhadap Variabel

terikat.

Keputusan yang dapat diambil dari uji ini adalah dengan kriteria sebagai berikut

1. Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,05 (yang

telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi

layak.
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2. Apabila nilai prob. F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat

dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak (Gujarati dan

Porter, 2015).

5. Uji Statistik T

Uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi). Uji t yang dimaksud adalah

uji koefisien regresi. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di atas. Keputusan yang dapat

diambil dari uji t ini adalah sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2015).

1. Apabila nilai prob. t hitung (ditunjukkan pada Prob.) lebih kecil dari tingkat

kesalahan (α) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa Variabel

bebas berpengaruh signifikan terhadap Variabel terikatnya.

2. Apabila nilai prob. t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat

dikatakan bahwa Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel

terikatnya.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh adopsi IFRS terhadap relevansi

informasi akuntansi serta dampak pengadopsian IFRS terhadapan penerapan

prinsip unconditional dan conditional konservatisme akuntansi. Berdasarkan hasil

pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hipotesis 1 terdukung. Nilai relevansi informasi akuntansi meningkat setelah

pengadopsian IFRS.

2. Hipotesis 2 terdukung. Unconditional konservatisme mengalami penurunan

setelah pengadapsian IFRS

3. Hipotesis 3 terdukung. Terdapat peningkatan conditional konservatisme

akuntansi setelah pengadopsian IFRS.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan seperti, dalam penelitian ini hanya

menggunakan sampel berupa perusahaan manufaktur saja. Hal tersebut dilakukan

untuk dapat lebih mengontrol variabel penganggu. Akan tetapi dikarenakan hal

tersebut pulalah maka penelitian ini hanya mampu memberi gambaran mengenai

dampak adopsi IFRS terhadap  relevansi informasi akuntansi, unconditional

konservatisme dan conditional konservatisme akuntansi terhadap perusahaan

manufaktur saja. Sedangkan pengadopsian IFRS adalah untuk seluruh sektor

industri dan akan memberikan dampak yang berbeda kepada-masing-masing

sektor industri yang ada.
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5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, penulis memberikan saran kepada peneliti

selanjutnya agar memperluas sampel dengan cara membagi sampel dalam

beberapa sektor industri. Seperti sektor keuangan, pertambangan dan properti.

Kemudian membandingkan hasil pengaruh adopsi IFRS terhadap relevansi

informasi akuntansi, unconditional konservatisme dan conditional konservatisme

pada beberapa sector tersebut.
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