
BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Standar Akuntansi

Standar secara umum diterima sebagai aturan baku yang didukung oleh 

sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan, standar memberikan aturan 

praktis dan bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan akuntan. Standar 

ditetapkan dengan tujuan untuk mendukung pelaporan secara netral dan 

pencarian ketepatan penyajian serta mendukung pengadopsian standar yang 

memberikan konsekuensi ekonomi yang baik. (Belkaoui, 2007)

Standar diperlukan untuk kepentingan keseragaman dalam penyusunan 

laporan keuangan. Selain itu standar juga dipergunakan untuk pemeriksaan 

bagi auditor dan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam membaca 

dan  menginterpretasikan laporan keuangan. 

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan organisasi profesi 

akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi 

keuangan di Indonesia. Pengembangan standar akuntansi keuangan sejak 

berdirinya IAI pada tahun 1957 dilakukan secara terus  menerus hingga kini.

Sampai  dengan tahun 1974 Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika

yang dibuat oleh IAI yang disebut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Tahun

1984 PAI ditetapkan menjadi Standar Akuntansi. Akhir Tahun 1984 Standar 

Akuntansi Indonesia mengikuti standar akuntansi yang bersumber dari 

IASC (International Accounting Standard Commitee). Pada  periode 
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kepengurusan IAI tahun 1994-1998  nama Komite PAI diubah menjadi 

Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK), dan berkomitmen 

untuk mengikuti IASC/IFRS. Kongres  IAI VIII, tanggal 23-24 September 

1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) yang diberi otonomi untuk menyusun dan mengesahkan 

PSA (Gamayuni, 2009). 

Sampai dengan Januari 2012, semua IFRS sudah diadopsi dalam PSAK 

kecuali: 

1. IFRS 1 :  First-time Adoption of International Financial    

Reporting    Standards;

2. IAS 41 :  Agriculture

3. IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) 15

: Agreements for the Construction of Real Estate

Hingga Desember 2012, DSAK IAI telah mempublikasikan  40 standar, 20 

interpretasi, and 11 pencabutan PSAK (Sinaga, 2013)

2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Sebagai bahasa informasi dunia usaha, akuntansi sangat identik dengan 

pelaporan keuangan beserta seluruh proses yang menyertainya, yang diawali

dengan pencatatan transaksi dan berakhir dengan penyusunan laporan 

keuangan. 

Para pemakai laporan keuangan sangat membutuhkan informasi yang 

berkualitas agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan posisinya. 
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Kualitas informasi laporan keuangan terdiri atas; 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). Karakteristik kualitatif yang 

dikembangkan oleh Joint Project IASB &FASB  (Warsono, 2011) adalah 

seperti gambar berikut:

Gambar 1. Karakteristik kualitatif  Laporan Keuangan

     

    

2.3 Perbedaan IFRS dengan GAAP
2.3.1 Historical Cost  dengan  Fair Value 

Historical Cost 

Sebelum adanya IFRS, akuntansi umumnya menggunakan historical cost 

untuk pengukuran transaksinya. Historical cost merupakan jumlah kas atau 

setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan 

untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jumlah kas

atau setara kas yang diperoleh dari kewajiban. Jumlah  yang dapat 

diatribusikan langsung ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan 
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persyaratan tertentu didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK). 

Menurut Suwardjono (2005) kos historis merupakan rupiah kesepakatan 

atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Prinsip 

historical cost menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat 

aktiva, utang, modal dan biaya. Maksud dari harga perolehan adalah harga 

pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam 

tranksaksi.  Contohnya kendaraan untuk operasional yang diperoleh tahun 

2010 senilai 160 juta, berdasarkan konsep historical cost maka pada tahun 

2013 kendaraan tersebut tetap dicantumkan sebesar 160 juta sedangkan nilai

sesungguhnya pada tahun 2013 (mungkin) tinggal 140 juta. Konsep fair 

value menghendaki kendaraan dicantumkan sebesar 140 juta (sesuai harga 

pasar atau nilai wajarnya).

Transaksi  dengan menggunakan historical cost memiliki kelemahan yaitu  

kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada tahun sesudah 

transaksi. Sebab dengan adanya pemakaian maka nilai dari suatu aset 

(kecuai tanah) akan mengalami penurunan. Sehingga pengakuan aset pada 

tanggal neraca tetap dicantumkan sebesar nilai perolehannya, sementara 

nilai sesungguhnya dari aset tersebut tidak sebesar yang tercantum. 

Sedangkan keunggulan dari historical cost adalah lebih obyektif dan lebih 

verifiable karena didasarkan pada transaksi yang terjadi. Artinya bahwa 

sebesar harga perolehan itulah jumlah yang telah dikeluarkan perusahaan, 
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terlepas dari telah terjadinya penurunan atau kenaikan nilai selama masa 

penggunaannya. 

Fair Value (Nilai wajar)

Nilai  wajar adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayar atas perolehan 

aktiva saat ini atau nilai tanpa diskonto kas atau setara kas yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan kewajiban saat ini.  

Menurut Suwardjono (2005) fair value adalah jumlah rupiah yang 

disepakati untuk suatu obyek dalam suatu tranksaksi antara pihak-pihak 

yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. 

FASB Concept Statement No. 7 menyatakan bahwa fair value adalah harga 

yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk 

mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan di 

pasar dan tanggal pengukuran.

2.3.2 Principal based dengan Rules Based

Menurut Martani (2012) dengan principle base, IFRS lebih menekankan 

pada interpretasi  dan aplikasi  atas standar sehingga harus berfokus pada 

spirit penerapan prinsip tersebut. Standar membutuhkan penilaian atas 

substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencermin-kan

realitas ekonomi. Karena itu IFRS juga lebih membutuhkan professional 

judgment pada penerapan standar akuntansi.
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Adapun  basis aturan memiliki keunggulan dalam hal meningkatkan 

konsistensi dan keterbandingan antar perusahaan dan antar waktu, namun 

ada kemungkinan kurang relevan disebabkan ketidakmampuan 

merefleksikan peristiwa ekonomi pada entitas yang berbeda dan waktu yang

berbeda. Standar yang lebih rinci dapat menciptakan peluang bagi 

manajemen untuk mengatur transaksi sesuai hasil yang diharapkan 

berdasarkan aturan dalam standar. 

Kelemahan  standar berbasis aturan terletak pada ketidakmampuannya 

memenuhi tantangan perubahan kondisi keuangan yang kompleks dan cepat 

serta tidak merefleksikan peristiwa ekonomi yang mendasarinya secara 

substansial.

Standar akuntansi IFRS berbasis prinsip (principle based).  Standar 

semacam ini konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan yaitu dapat 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya di perusahaan. Standar 

berbasis prinsip memiliki keunggulan dalam hal memungkinkan pimpinan 

perusahaan mengambil pilihan perlakuan akuntansi yang dapat 

merefleksikan transaksi atau peristiwa ekonomi yang mendasarinya agar 

laporan keuangan tidak sekedar melaporkan transaksi ekonomi sesuai 

dengan standar tetapi juga mampu merefleksikan situasi pada tanggal 

penyusunan laporan. Kelemahan standar akuntansi berbasis prinsip yaitu 

akan dibutuhkan penalaran, judgement, dan pemahaman yang cukup 

mendalam dari pembaca aturan dalam penerapannya.

2.3.3 Disclosure lebih luas pada IFRS dibanding non IFRS
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Penjelasan secara detail sangat diperlukan untuk menghindari 

kemungkinan kesalahan interpretasi. IFRS lebih memerlukan penjelasan 

atas prinsip yang diberlakukan dibanding PSAK yang berbasis aturan.  

2.4 Dampak Perubahan Standar Akuntansi

Dampak penerapan IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis 

industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki  dan juga 

pilihan kebijakan akuntansi. Ada yang perubahannya besar sampai harus 

melakukan perubahan sistem operasi dan bisnis perusahaan, namun ada juga

perubahan tersebut hanya terkait dengan prosedur akuntansi. Perusahaan 

perbankan, termasuk yang memiliki dampak perubahan cukup banyak. 

Perusahaan dalam industri sejenis dapat merumuskan dampak perubahan 

standar ini secara bersama-sama sehingga lebih efisien, Standar yang 

bersifat principles based dapat diturunkan dalam bentuk pedoman akuntansi

untuk industri spesifik yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan 

laporan keuangan perusahaan dalam industri tersebut  (Martani, 2008)

Menurut Day (Purba, 2010) konvergensi IFRS akan mempengaruhi aspek-

aspek lain yang ada di perusahaan selain pelaporan keuangan yaitu; 

indikator kunci pengukuran kinerja, perencanaan perpajakan, struktur 

organisasi, hubungan investor, kebijakan dan prosedur, efisiensi keuangan 

dan sistem, lingkungan pengendalian, laba, kebijakan dividen, serta model 

penilaian. 

Dalam hal penyajian laporan keuangan, dampak yang akan terjadi 

diantaranya adalah adanya konsep Laba rugi komprehensif lain dalam laba 
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rugi komprehensif, perubahan definisi, nama laporan keuangan dan tidak 

adanya pos luar biasa. Sedangkan dampak dari aspek pengukuran adalah 

terjadinya peningkatan penggunaan fair value (nilai wajar) serta 

penggunaan judgement.

Dampak perubahan dalam pencatatan misalnya perubahan dalam PSAK 30 

(Rev 2007) yang semula masih bersifat rule based dengan adanya program 

konvergensi ini menjadi principle based, terdapat perubahan klasifikasi 

sewa yaitu operating lease dan finance lease. Banyaknya entitas tak 

terkecuali perusahaan BUMN yang terkena dampak perubahan PSAK 30 

(R2007) Sewa. Salah satu dampak perubahan ini pada neraca entitas apabila

entitas sebagai penyewa mempunyai transaksi sewa yang semula 

diklasifikasikan sebagai sewa operasi (operating lease) karena perubahan 

klasifikasi pada PSAK 30 (R2007) sehingga memenuhi klasifikasi sewa 

pembiayaan (finance lease) maka harus merubah perlakuan akuntansi yang 

sebelumnya diakui sebagai operating lease menjadi finance lease. Aset dan 

kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa atau mengandung sewa berubah

dari off balance menjadi on balance di PSAK 30 revisi 2007 ini. 

Transparansi dan akuntabilitas perusahaan akan jelas terlihat. Setiap 

perusahaan tidak lagi bisa menyembunyikan kewajiban akibat adanya sewa 

tersebut. 

Ketika standar akuntansi internasional tersebut efektif, banyak perusahaan 

besar di Indonesia dan investor akan merasakan dampak dari perubahan 

besar. Selain  pada laporan keuangan, perubahan standar akuntansi juga 
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akan berdampak pada business process lainnya, yaitu terhadap perpajakan 

(taxation), teknologi informasi (IT) serta penilaian perusahaan (business 

valuation).

Dampak lain yang secara umum dapat ditimbulkan dari program 

konvergensi IFRS adalah  akses ke pendanaan internasional akan lebih 

terbuka, relevansi laporan keuangan akan meningkat,  kinerja  keuangan 

akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif,  Income smoothing 

menjadi semakin sulit dengan penggunaan balance sheet approach dan fair 

value, Principle-based standards mungkin menyebabkan keterbandingan 

laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional 

judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (earning 

management), penggunaan off balance sheet semakin terbatas. (Ismoyo, 

2012 ).

Godfrey et. al. (2006) menjelaskan tentang current cost valuation 

principles: 

“for balance sheet purposes, non-monetary assets should be valued and 
shown at their current cost. Monetary assets are shown at which they were 
originally brought to account and represent losses in purchasing power, 
monetary liabilities are valued at the amounts which are expected to be paid
and provide a gain to firm if held when money loses purchasing power”. 

Sedangkan Hung & Subramanyam (2004) mendokumentasikan beberapa 

item berikut yang memerlukan adjustment dalam rekonsiliasi standar lokal 

Jerman dengan IFRS:

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://acctbuzz.blogspot.com/2009/08/principle-based-accounting.html
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a. Pajak Tangguhan (Deffered Tax), pajak tangguhan meningkat 

karena penghapusan pajak yang potensial mempengaruhi setiap 

perusahaan. 
b. Dana Pensiun. Item ini mengurangi nilai buku secara umum pada 

perusahaan di Jerman. Dampak ini berasal dari peningkatan hutang

dana pensiun karena standar mengekspektasi kompensasi masa 

depan yang ditunjukkan oleh hutang dana pensiun. 
c. Property, Plant & Equipment (PPE). 
d. Provisi dan Goodwill. 
e. Persediaan, standar lokal mengijinkan persediaan dinilai secara 

kombinasi baik secara direct dan full cost. 
f. Sewa 
g. Piutang. 
h. Instrumen Keuangan 
i. Biaya Riset dan pengembangan dan aktiva tak berwujud 

(intangible). 

Sedangkan item yang membutuhkan adjustment pada komponen laba 

adalah:  Pajak Tangguhan, Dana Pensiun, Properti Investasi, Provisi dan 

Goodwill
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2.5 Penelitian terdahulu 

Callao (2007) meneliti tentang perbandingan SAS (Spain Accounting 

Standards) dengan International Accounting Standards (IAS) dengan 

kesimpulan bahwa kewajiban menggunakan standar internasional tidak 

memberikan manfaat yang lebih besar dilihat dari perbedaan kekuatan 

comparability dari laporan keuangan yang menggunakan standar lokal dan 

internasional. Sebagai contoh, Callao, Jarne, Laine (2006)  menemukan 

bahwa adopsi IFRS di Spanyol membutuhkan biaya yang besar serta 

mensyaratkan perubahan organisasi dan struktur bisnis serta perubahan  

kebijakan akuntansi.  Clarkson et. al. (2011) juga membuktikan secara 

empiris bahwa comparability meningkat dengan adanya adopsi IFRS pada 

negara-negara Australia, Irlandia, Inggris dan 12 negara Eropa lainnya, 

karena tidak ada perbedaan kualitas laporan keuangan setelah adopsi, 

sedangkan negara negara tersebut memiliki perbedaan kualitas sebelum 

adopsi IFRS.

Delvaille, Ebbers dan Saccon (2005) yang meneliti implementasi IFRS di 

tiga negara Eropa; Perancis, Jerman dan Italia menunjukkan bahwa hanya 

Jerman yang merasakan bahwa IFRS memberikan manfaat lebih 

dibandingkan sebelumnya (Continental European Accounting System). 

Doukakis (2010)  meneliti di Athens Stock Exchange,  menemukan bahwa 

implementasi IFRS tidak memberikan dampak terhadap persistensi laba. Ini 

berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara IFRS dengan The 

Greek Accounting Standard.  Studi terkini yang dilakukan oleh Yip & Young
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(2012) menemukan bahwa konvergensi IFRS dapat meningkatkan kualitas 

komparabilitas informasi akuntansi. 

Liu (2010) menganalisis 50 perusahaan Uni Eropa yang listed di USA 

menemukan bahwa ada perbedaan signifikan pada net income dibawah 

IFRS Uni Eropa dengan US-GAAP. Perbedaan terutama di sebabkan oleh 

perlakuan akuntansi pada biaya riset dan pengembangan,  dana pensiun, 

kombinasi bisnis, dan pajak penghasilan tangguhan.

2.6 Pengembangan Hipotesis

Horton (2010) menemukan adanya peningkatan kualitas lingkungan 

informasi setelah adopsi IFRS dengan mengukur ketepatan peramalan dan 

pengukuran lain dari kualitas lingkungan  informasi.  

Penelitian Hung & Subramanyam (2004) menemukan bahwa setelah 

penggunaan standar internasional (IAS),  nilai buku ekuitas dan laba 

memiliki relevansi nilai  lebih tinggi dibandingkan dengan standar lokal 

(HGB) sedangkan laba kurang relevan. Total aset dan nilai  buku ekuitas 

lebih tinggi relevansi nilainya ketika menggunakan standar internasional 

(IAS) dibandingkan HGB (Handel Gesetbuch--local GAAP Jerman). 

Selanjutnya Andriantomo (2013) meneliti relevansi nilai kualitas informasi 

di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2000—2009, yang kemudian 

membuktikan secara empiris bahwa secara simultan nilai buku dan laba 

memiliki relevansi nilai terhadap harga saham.  Selain itu, secara umum 

penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pada relevansi nilai. Namun

masih menunjukkan penurunan pada sebagian kecil periode (2005 

dibandingkan 2006 dan 2007 dibandingkan 2008).  Jadi penerapan SAK 
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adopsi IFRS yang berbasis fair value ini diduga kuat dapat meningkatkan 

relevansi nilai laporan keuangan yang dihasilkannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis berikut:

H1: Nilai buku ekuitas dan laba secara bersamaan relevansinya 

meningkat setelah adopsi IFRS

Selain  itu  juga  bukti  empiris  yang  dihasilkan Adriantomo  (2013)

menunjukkan  bahwa  secara  individual  nilai  buku  ekuitas  lebih  relevan

dibandingkan  laba  dalam menjelaskan  harga  saham.  Hal  ini  ditunjukkan

dengan nilai koefisien determinasi (R2) nilai buku ekuitas yang lebih tinggi

dibandingkan variabel  laba.  Nilai  buku ekuitas mampu menjelaskan nilai

saham sebesar 54,1%, sedangkan variabel laba menjelaskan harga saham

sebesar 40,8%. Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian Hung menyebutkan

bahwa penyesuian terhadap standar internasional menunjukkan nilai relevan

pada nilai buku ekuitas namun irrelevan pada variabel net income. Dengan

diterapkannya  SAK adopsi  IFRS diharapkan  semakin  relevan  nilai  buku

ekuitas dan laba perusahaan agar lebih bermanfaat bagi investor dan calon

investor dalam mengambil keputusan investasinya.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis berikut:

H2: Nilai buku ekuitas dan laba relevansinya meningkat secara 

individual setelah adopsi IFRS.

Namun demikian,  Puspitaningtiyas  (2012)  menunjukkan  bahwa beberapa

studi  terdahulu  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  hubungan  informasi
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akuntansi  dan  nilai-nilai  pasar  dengan  analisis  regresi  linier  berganda

menunjukkan  koefisien  determinasi  (R2)  yang  relatif  kecil.   Hal  ini

menyiratkan  bahwa  kemampuan  informasi  akuntansi  dalam  menjelaskan

variasi-variasi  nilai  pasar  (market  values)  relatif  kecil.  Seperti  penelitian

oleh Belkaoui (1978) menunjukkan nilai R2 sebesar 34,1%, Dhingra (1982)

menunjukkan nilai R2 sebesar 13%, Farrelly et al. (1985) menunjukkan nilai

R2 sebesar 66%, Chun dan Ramasamy (1989) menunjukkan nilai R2 sebesar

22%,  Tandelilin  (1997)  menunjukkan  nilai  R2 sebesar  15,78%,

Puspitaningtyas  (2006) menunjukkan  R2
 sebesar  12,6%,  Ulusoy  (2008)

menunjukkan  nilai  R2
 sebesar  8,4%,  dan  Puspitaningtyas  (2011)

menunjukkan R2
 sebesar 24,8%.  

 


