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1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir International Financial Reporting Standards (IFRS) 

menjadi topik yang hangat di tanah air.  Pertemuan G-20 tahun 2008 di 

Washington (USA) menghasilkan beberapa poin penting. Salah  satu poin penting 

tersebut adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan 

kesepakatan anggota G20, peningkatan transparansi dan akuntabilitas akan 

tercapai jika regulator suatu negara menetapkan a single set of high quality global

accounting standards (Martani, 2012).  Oleh karena itu, konvergensi IFRS adalah 

suatu keharusan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang sesuai 

dengan standar akuntansi global. Atas kesepakatan  tersebut, Indonesia 

mencanangkan untuk mengadopsi IFRS secara penuh mulai 1 Januari 2012. 

Selain untuk merespon peningkatan transparansi dan akuntabilitas, manfaat lain 

IFRS adalah memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional.

Sehingga dengan adanya persaingan global yang kompetitif saat ini Indonesia 

dapat bersaing dengan perusahaan asing atau menarik investor asing karena 

pelaporan keuangan menggunakan IFRS  dapat meningkatkan kualitas pelaporan 

keuangan menuju “best practise”. 

Menurut Callao (2007), isu utama dari implementasi IFRS adalah apakah 

penggunaan IFRS itu dapat meningkatkan manfaat pelaporan keuangan. Sesuai  

kerangka IASB, agar bermanfaat bagi pemakai, informasi pelaporan keuangan 
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harus dapat dimengerti oleh pemakai (understandable), bebas dari kesalahan 

material dan bias (reliable), dapat dibandingkan (comparable) dan dapat 

membantu pemakai laporan dalam membuat keputusan ekonomi atas kejadian 

yang lalu, sekarang atau masa depan (relevant). Oleh karena itu, dalam konteks 

internasional  IFRS adalah suatu keharusan untuk dapat memenuhi keempat unsur

di atas di pasar global. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah 

penggunaan IFRS dapat memberikan manfaat yang lebih banyak  atas laporan 

keuangan dibandingkan dengan sebelum implementasi IFRS.  Oleh karena itu, 

tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah manfaat pelaporan keuangan 

dengan menggunakan IFRS lebih tinggi dibandingkan sebelum  implementasi 

IFRS. 

Penelitian Callao (2007) mengenai pengaruh comparability dan relevance 

pelaporan keuangan atas adopsi IFRS di Spanyol menemukan bahwa adopsi IFRS

di Spanyol membutuhkan biaya yang besar serta mensyaratkan perubahan 

organisasi dan struktur bisnis serta perubahan  kebijakan akuntansi. Penelitian 

mereka dimotivasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa

adopsi IFRS memberikan hasil yang beragam. Selain itu Delvaille, Ebbers dan 

Saccon (2005) meneliti implementasi IFRS di tiga negara Eropa; Perancis, Jerman

dan Italia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa hanya Jerman yang 

merasakan bahwa IFRS memberikan manfaat lebih dibandingkan sebelumnya 

yang menggunakan Continental European Accounting System. 

Penelitian  Doukakis (2010)  atas perusahaan non keuangan yang terdaftar di 

Athens Stock Exchange menemukan bahwa implementasi IFRS tidak memberikan

dampak terhadap persistensi laba. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang 
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signifikan antara laba sesudah penerapan IFRS dengan penerapan The Greek 

Accounting Standard.  Studi terkini yang dilakukan oleh Yip & Young (2012) 

menemukan bahwa konvergensi IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi. 

Diantara karakteristik kualitatif laporan keuangan yang  utama adalah relevan, 

yang menjadikan suatu laporan akan lebih bermanfaat dalam proses pengambilan 

keputusan manajemen. Sebagaimana kerangka dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan (KDPLK) yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus 

memberikan perbedaan hasil keputusan sehingga mampu memenuhi syarat 

kemampuan memprediksi (predictive value), memberikan umpan balik (feedback 

value), dan ketepatan waktu (timelines).  Penelitian Hung & Subramanyam (2004)

menemukan bahwa nilai buku ekuitas relevan sedangkan nilai laba tidak relevan 

setelah penggunaan standar internasional. Total aset dan nilai  buku ekuitas lebih 

tinggi secara nominal jika menggunakan standar internasional (IAS) dibandingkan

HGB (local GAAP Jerman). 

Adopsi IFRS tentu manghendaki kualitas pelaporan yang lebih tinggi dari standar 

lokal. Termasuk didalamnya tingkat relevansi yang lebih baik. Namun apakah hal 

ini pasti menjadi kenyataan dalam perusahaan di Indonesia setelah dua tahun 

menyatakan adopsi penuh IFRS, perlu dilakukan penelitian yang akan 

memberikan bukti empiris akan hal tersebut. 

Terakhir dan terpenting, sebatas pengetahuan penulis studi yang mengkaji 

perbandingan  IFRS dan PSAK dalam hal kualitas pelaporan keuangan  belum 

banyak dilakukan.  Oleh karena itu,  penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  ANALISIS DAMPAK ADOPSI INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARD (IFRS) TERHADAP RELEVANSI NILAI BUKU 
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EKUITAS DAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 

INDONESIA.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah adopsi IFRS (PSAK IFRS) mempunyai pengaruh terhadap 

relevansi nilai buku ekuitas dan laba pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia? 

1.3 Batasan  Masalah

Mengingat proses adopsi IFRS melalui berbagai tahapan yang kompleks,  

maka kami membatasi tesis ini dalam hal:

a. SAK adopsi IFRS, adalah PSAK yang berlaku efektif dalam tahun 

tertentu pada periode penelitian.

b. Perusahaan kategori manufaktur, merupakan bagian terbesar dari 

sektor perusahaan di bursa efek karena terdiri atas 30% dari 

seluruh perusahaan di bursa. Pemilihan  ini juga diharapkan 

mampu memberikan hasil lebih detil karena mecerminkan satu 

kategori industri saja.  

 



5

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

adanya pengaruh adopsi IFRS terhadap relevansi nilai ekuitas dan 

laba. 
1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan praktis. 

1.4.2.1 Manfaat Teoritis
a. Memperkaya literatur mengenai dampak IFRS yang diterapkan

di Indonesia
b. Menambah khasanah penelitian mengenai pembandingan 

laporan keuangan setelah adopsi standar internasional.
1.4.2.2 Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan penilaian bagi investor dan pelaku pasar modal 

tentang kualitas laporan keuangan perusahaan; 
b. Memberi masukan kepada dunia usaha dan IAI sehubungan 

dengan pengadopsian standar internasional.

 


