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ABSTRACT 

 

This study examines the value relevance of accounting information under 

International Financial Reporting Standarts (IFRS) in Indonesia Stock Exchange 

(IDX). The study contributes to the debate over the mandatory adoption of IFRS 

and the value relevance of accounting information reported under IFRS. 

Based on model developed by Ohlson (1995) and using yearly market data 

from 2011 to 2012, this research investigates the value relevance of accounting 

information of firm traded on Indonesia Stock Exchange (IDX).  

Our results show that value relevance of earnings and book value has not 

increased after adoption of International Financial Reporting Standarts (IFRS) in 

Indonesia.  

 

Keywords: IFRS, value relevance of accounting information, price-based 

valuation model 
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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji relevansi nilai informasi akuntansi 

yang disusun berdasarkan standar akuntansi internasional atau International 

Financial Reporting Standarts (IFRS) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

berkontribusi dengan memberikan jawaban atas perdebatan yang selama ini terjadi 

mengenai relevansi nilai pada informasi akuntansi setelah adopsi IFRS. 

Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Ohlson 

(1995) dan menggunakan data tahunan antara tahun 2011 sampai 2012. Penelitian 

ini mengeanalisa relevansi nilai pada informasi akuntansi perusahaan-perusahaan 

go-public di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan relevansi nilai 

laba perusahaan dan nilai buku ekuitas antara sebelum dan sesudah pengadopsian 

IFRS di Indonesia.  

 

Kata kunci: IFRS, relevansi nilai informasi akuntansi, price-based valuation 

model 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis memerlukan informasi yang berguna 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi tersebut bisa berasal dari dalam 

maupun luar perusahaan. Bidang akuntansi berperan penting dalam menyediakan 

informasi tersebut. 

Salah satu sumber informasi yang dapat dipercaya adalah laporan keuangan. 

Laporan keuangan biasanya terdiri dari laporan kinerja perusahaan, laporan posisi 

keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

diterbitkan secara rutin oleh perusahaan sebagai sarana pertanggungjawaban 

manajemen kepada investor atau pemilik. Sebelum dipublikasikan, laporan 

keuangan diaudit oleh auditor eksternal guna memastikan bahwa laporan keuangan 

tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. 

Dunia bisnis terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Semula 

arus perdagangan dan investasi hanya dalam lingkup satu negara. Kini seiring 

dengan berkembangnya teknologi dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, 

lalu lintas perdagangan dan investasi sudah mencakup lintas negara. Hal inilah yang 

membuat bidang akuntansi juga mengalami perkembangan guna menjawab 

tantangan dari dampak globalisasi. 

Standar akuntansi yang berlaku di suatu negara berbeda dengan negara lain. 

Tidak ada standar mana yang paling baik karena setiap standar memiliki kelebihan 

1 
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dan kekurangan masing-masing. Perbedaan standar tersebut disebabkan berbagai 

hal, antara lain: perbedaan kondisi ekonomi, politik, hukum, budaya dan 

lingkungan. Perbedaan tersebut membuat para pelaku bisnis mengalami kesulitan 

dalam memahami informasi akuntansi dari perusahaan yang bukan dari negara asal 

mereka. Oleh karena itu, banyak tuntutan untuk menciptakan standar akuntansi 

yang berlaku secara internasional. 

Guna menjawab tuntutan perlunya standar akuntansi yang berlaku secara 

internasional, dibentuklah organisasi yang diberi nama International Accounting 

Standart Committee (IASC) tahun 1973. Pada tahun 2001, International 

Accounting Standart Committee (IASC) berganti nama menjadi International 

Accounting Standart Board (IASB). Tujuan utama dari dibentuknya organisasi ini 

adalah menyusun standar laporan keuangan berkualitas tinggi. Hal ini sesuai 

dengan mandat pertemuan negara-negara G-20 tanggal 2 April 2009 di London, 

Inggris, untuk memiliki a single set of high-quality global accounting standarts 

dalam rangka menyediakan informasi keuangan yang berkualitas di pasar modal 

internasional. IASB menerbitkan International Financial Reporting Standarts 

(IFRS) guna menjawab tuntutan tersebut. Tujuan diterbitkannya standar akuntansi 

internasional adalah menyatukan persepsi dalam memahami informasi akuntansi. 

Dengan demikian informasi akuntansi dari berbagai belahan dunia semakin mudah 

dibandingkan dan dikonsolidasi. 

Menurut Choi, dkk (2010) sebagian besar negara-negara di dunia telah 

sepakat menggunakan IFRS sebagai standar yang digunakan di negara mereka, 

termasuk Indonesia. Indonesia sudah melakukan konvergensi IFRS dalam tiga 
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tahap (Cahyonowati dan Novianto, 2014). Pertama, tahap adopsi yang dimulai 

tahun 2008 sampai 2011. Tahap ini meliputi pengadopsian penuh IFRS ke PSAK, 

persiapan infrastruktur yang dibutuhkan, serta evaluasi terhadap PSAK yang 

berlaku. Kedua, tahap persiapan akhir pada 2011. Tahap ini dilakukan penyelesaian 

infrastruktur yang diperlukan dan penerapan secara bertahap beberapa PSAK 

berbasis IFRS. Terakhir, tahap implementasi pada 2012. Tahap ini merupakan 

pertama kalinya penerapan PSAK yang mengadopsi seluruh IFRS dan evaluasi 

dampaknya secara menyeluruh. Jadi, Indonesia menerapkan adopsi IFRS secara 

penuh bagi perusahaan-perusahaan go public pada 1 Januari 2012. 

Strategi konvergensi IFRS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: big bang 

dan gradual (Hermawan dan Saputra, 2013). Strategi big bang memerlukan waktu 

relatif lebih singkat daripada strategi gradual atau bertahap. Pada umumnya negara-

negara berkembang, termasuk Indonesia, menggunakan strategi gradual atau 

bertahap dalam proses konvergensi IFRS sebagai standar akuntansi di negara 

mereka. Hal ini disebabkan karena adopsi IFRS memerlukan infrastruktur 

pendukung seperti auditor, pendidik dan regulator. 

Penerapan adopsi IFRS di Indonesia diprediksi akan meningkatkan 

relevansi nilai informasi akuntansi. Menurut Barth, dkk (2012), relevansi nilai 

informasi akuntansi adalah hubungan antara angka-angka dalam laporan keuangan 

dengan harga saham. Dengan meningkatnya relevansi nilai pada informasi 

akuntansi, maka informasi tersebut semakin bermanfaat. Hal ini disebabkan karena 

informasi tersebut dapat menunjukkan kondisi perusahaan sebenarnya. Oleh karena 

itu, informasi yang relevan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 
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Menurut Ismail, dkk (2013), kualitas laporan keuangan meningkat setelah 

adanya adopsi IFRS. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya praktik manajemen 

laba di perusahaan. Dengan demikian, adopsi IFRS berdampak baik bagi dunia 

bisnis karena proses pengambilan keputusan berdasarkan pada data-data akuntansi 

yang sesungguhnya. IFRS merupakan standar pelaporan keuangan yang memiliki 

kualitas tinggi. Selain itu, IFRS mempunyai kerangka konseptual akuntansi 

berdasarkan prinsip yang mencakup penilaian profesional yang kuat dengan 

disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi transaksi. 

Dengan menggunakan IFRS, laporan keuangan lebih mengutamakan transparansi, 

sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Clarkson, dkk (2011), ada 

perbedaan relevansi nilai informasi akuntansi pada negara-negara yang menganut 

sistem code law dan common law. Setelah mengadopsi IFRS, negara-negara yang 

menganut sistem code law mengalami peningkatan relevansi nilai, sedangkan 

negara-negara yang menganut sistem common law mengalami penurunan relevansi 

nilai. Hal ini disebabkan karena negara-negara yang termasuk dalam kluster code 

law mempunyai tingkat perlindungan investor yang lemah serta penegakkan hukum 

yang berjalan kurang maksimal. Jadi dengan adanya adopsi IFRS yang 

mengedepankan transparansi dan fair value, informasi akuntansi lebih relevan 

mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. 

Beberapa penelitian mengenai relevansi nilai sudah pernah dilakukan di 

Indonesia. Namun, hasil penelitian mengenai relevansi nilai masih beragam. 

Menurut Cahyonowati dan Ratmono (2012) yang meneliti perusahaan go public di 
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Indonesia pada kurun waktu 2008-2011, menunjukkan bahwa tidak ada 

peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi setelah periode IFRS. Penelitian 

tersebut didukung oleh peniliti oleh Sianipar dan Marsono (2012) yang meneliti 

perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2011 dan 2012. Hal yang sama 

ditunjukkan oleh Anas (2014). 

Penelitian dengan hasil berbeda pernah dilakukan Kusumo dan Subekti 

(2014). Dengan menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di BEI periode 

2009-2012, menunjukkan bahwa ada peningkatan relevansi nilai informasi 

akuntansi secara keseluruhan setelah penerapan adopsi IFRS. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa peningkatan relevansi nilai hanya terjadi untuk informasi nilai 

buku. Penelitian tersebut didukung oleh peniliti oleh Syagata dan Daljono (2014), 

dengan ada perbedaan antara periode sebelum dan sesudah IFRS. Menurut Sitorus 

dan Harto (2014), penerapan standar akuntansi berbasis IFRS berpengaruh 

signifikan terhadap relevansi nilai melalui proksi price earnings model serta return-

earnings model. 

Penelitian mengenai relevansi nilai ini dilakukan di Indonesia. Indonesia 

sendiri termasuk negara dalam kluster code law. Negara-negara yang tergabung 

dalam kluster code law memiliki mekanisme perlindungan dan monitoring investor 

yang lemah. Selain itu, penelitian mengenai relevansi nilai di Indonesia masih 

jarang dilakukan. Padahal Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki 

jumlah penduduk sangat besar sehingga membuat perusahaan multinasional 

menjadikan Indonesia sebagai sasaran mereka dalam berekspansi. Hal inilah yang 
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menjadi salah satu alasan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai relevansi nilai 

di Indonesia. 

Adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta pentingnya 

penelitian tentang relevansi nilai di Indonesia menambah ketertarikan penulis untuk 

melakukan penelitian. Penelitian ini diberi judul : Analisis Adopsi IFRS terhadap 

Relevansi Nilai Informasi Akuntansi pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa efek Indonesia Tahun 2011-2012.  

 

1.2       Rumusan Masalah 

Laporan keuangan dapat dikatakan memiliki kandungan informasi apabila 

ada reaksi pasar setelah dipublikasikannya laporan keuangan. Pasar dapat bereaksi 

setelah pengguna laporan keuangan menganalisa informasi-informasi akuntansi, 

seperti: nilai laba, nilai buku ekuitas, serta harga saham. Informasi-informasi 

tersebut dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Semakin relevan dan 

handal laporan keuangan dibuat, maka tingkat kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut semakin meningkat.  

Sejak 1 Januari 2012 standar akuntansi yang digunakan di Indonesia adalah 

IFRS. Indonesia menerapkan IFRS karena Indonesia merupakan negara 

berkembang yang menjadi sasaran perusahaan multinasional untuk menanamkan 

modalnya. Oleh sebab itu, banyak tuntutan agar Indonesia menggunakan IFRS 

sebagai standar akuntansi yang berlaku umum. Perlu diketahui bahwa kerangka 

konseptual yang mendasari IFRS mirip dengan kerangka konseptual pada standar 

akuntansi di negara-negara yang menganut common law. Penelitian mengenai 
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penerapan IFRS di Indonesia kian menarik karena negara Indonesia termasuk 

negara-negara yang tidak menganut common law, tetapi menganut code law. 

Penelitian mengenai relevansi nilai di Indonesia sudah beberapa kali 

dilakukan, tetapi setiap penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sebagian 

peneliti menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis IFRS akan 

meningkatkan kualitas laporan keungan, sedangkan peneliti lain menyimpulkan 

bahwa penerapan IFRS tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan. Seperti 

penjelasan sebelumnya, peningkatan kualitas laporan keuangan ditunjukkan dengan 

semakin tingginya tingkat relevansi laporan keuangan. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terjadi peningkatan relevansi nilai laba pada perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah pengadopsian penuh IFRS di 

Indonesia? 

2. Apakah ada perbedaan relevansi nilai laba antara sebelum dan setelah 

pengadopsian penuh IFRS di Indonesia? 

3. Apakah terjadi peningkatan relevansi nilai buku ekuitas pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah pengadopsian penuh 

IFRS di Indonesia? 

4. Apakah ada perbedaan relevansi nilai buku ekuitas antara sebelum dan setelah 

pengadopsian penuh IFRS di Indonesia? 
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1.3       Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1    Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini antara lain adalah : 

1. Menemukan bukti empiris bahwa terjadi peningkatan relevansi nilai laba pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah 

pengadopsian penuh IFRS di Indonesia. 

2. Menemukan bukti empiris bahwa ada perbedaan relevansi nilai laba antara 

sebelum dan setelah pengadopsian penuh IFRS di Indonesia. 

3. Menemukan bukti empiris bahwa terjadi peningkatan relevansi nilai buku 

ekuitas pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

setelah pengadopsian penuh IFRS di Indonesia. 

4. Menemukan bukti empiris bahwa ada perbedaan relevansi nilai buku ekuitas 

antara sebelum dan setelah pengadopsian penuh IFRS di Indonesia. 

 

1.3.2    Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan untuk menambah wawasan 

mengenai pengaruh penerapan IFRS. 

2. Bagi investor, sebagai pedoman dalam menganalisa nilai laba, nilai buku 

ekuitas dan harga saham. 

3. Bagi manajemen perusahaan, sebagai pijakan bahwa pentingnya menyusun 

laporan keuangan yang relevan sesuai dengan IFRS.  
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4. Bagi akademisi dan pihak-pihak lain yang tertarik melakukan penelitian 

sejenis, sebagai bahan referensi. 

 

1.4       Sistematika Penulisan 

 Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan tujuan untuk penyajian yang 

sistematis dan kemudahan dalam memahami materi, serta hubungan antar bab. 

Sistematika yang dimaksud sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Latar belakang menampilkan landasan pemikiran secara garis besar 

baik teori  maupun fakta yang menjadi alasan dibuatnya skripsi ini. 

Rumusan masalah berisi fenomena dan konsep yang memerlukan 

jawaban melalui penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan 

hal-hal yang ingin dicapai dari penelitian ini. Sistematika penulisan 

menguraikan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

BAB II  :  TELAAH PUSTAKA 

  Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Landasan teori 

menampilkan teori-teori yang menjadi dasar perumusan hipotesis, serta 

membantu menganalisa hasil penelitian. Penelitian terdahulu adalah 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Kerangka pemikiran merupakan skema yang dibuat untuk menjelaskan 
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masalah yang diteliti. Hipotesis penelitian adalah pernytaan sementara 

dari telaah pustaka, dan juga jawaban sementara masalah penelitian. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi variabel penelitian beserta definisi operasional, 

penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian akan dibahas dalam bab ini. Selain itu, tata cara 

penentuan populasi dan sampel penelitian juga dibahas dalam bab ini. 

Jenis dan sumber data merupakan gambaran mengenai data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga membahas mengenai 

metode yang digunakan dalam menentukan populasi dan sampel serta 

cara menganalisis data yang ada. 

BAB IV  :  HASIL DAN ANALISIS 

  Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi 

hasil penelitian. Deskripsi objek penelitian menjelaskan objek yang 

digunakan dalam penelitian. Analisis data menekankan pada hasil olah 

data sesuai alat dan teknik yang digunakan. Interpretasi hasil penelitian 

menguraikan hasil analisis, serta pemberian argumentasi atau dasar 

pembenarannya. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil 

olah data penelitian disertai dengan penjelasan keterbatasan yang ada. 

Selain itu, bab ini juga menampilkan saran bagi penelitian selanjutnya.  


