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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Standar akuntansi internasional/ International Financial Reporting Standards 

(IFRS) atau sebelumnya bernama International Accounting Standards (IAS), disusun 

oleh International Accounting Standards Committee (IASC), yakni organisasi pen-

dahulu dari IASB. IASC didirikan pada juni 1973. Organisasi ini merupakan 

kesepakatan dari lembaga akuntansi nasional yang mewakili sepuluh negara, yaitu 

Australia, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, Kanada, Prancis, dan 

Amerika Serikat. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah menetapkan untuk melakukan 

adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012 lalu (Martani et al., 2012) 

Adopsi standar akuntansi ini mengharuskan informasi yang berkualitas tinggi, 

transparan, dapat diperbandingkan, serta diterima dengan tangan terbuka oleh 

investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Sulit untuk 

membandingkan informasi keuangan seluruh dunia tanpa seperangkat standar 

akuntansi, ditambah lagi belakangan ini muncul klaim yang menyatakan bahwa 

informasi akuntansi yang diperoleh dari laporan keuangan telah kehilangan sebagian 

relevansinya bagi investor yang diakibatkan oleh perubahan besar-besaran dalam 

perekonomian, yaitu dari perekonomian industrial ke perekonomian berteknologi 

tinggi dan berorientasi jasa hal ini sejalan dengan pernyataan Francis dan Schipper 

(1999). Satu tanda hilangnya sebagian relevansi informasi akuntansi adalah 

menurunnya value relevance dari tahun ke tahun. Maka Penggunaan seperangkat 

standar akuntansi berkualitas tinggi akan memberikan fasilitas investasi dan
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pengambilan keputusan, meningkatkan efisien pasar, dan mengurangi biaya untuk 

peningkatan modal. Sehingga IFRS semakin menjadi perangkat standar akuntansi 

yang diterima secara global yang memenuhi kebutuhan dunia, dengan semakin 

bertambahnya pasar modal global yang terintegrasi. (Ankarath et al., 2012) 

Tujuan pelaporan keuangan dapat dicapai melalui pemenuhan beberapa 

karakteristik dalam penyediaan informasi keuangan. Salah satu karakteristik 

fundamental adalah kerelevanan (relevance). Pemenuhan karakteristik kerelevanan 

memerlukan informasi keuangan yang mampu mempresentasikan situasi masa 

sekarang dan dimasa datang (Warsono, 2011).  

Barth et al. (2008) menyatakan bahwa IFRS dapat meningkatkan kualitas 

informasi akuntansi karena penggunaan fair value lebih dapat merefleksikan ekonomi 

perusahaan, serta perusahaan dengan kualitas informasi akuntansi yang tinggi 

mempunyai relevansi nilai laba bersih dan nilai buku ekuitas yang tinggi. Pernyataan 

Francis dan Schipper (1999) mendefinisikan relevansi nilai informasi akuntansi 

sebagai 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. Kualitas informasi akuntansi 

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

saham dan laba serta nilai buku ekuitas karena kedua informasi akuntansi tersebut 

mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan Barth et al. (2008). 

Temuan penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan hasil penelitian 

Cahyonowati dan Ratmono (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan 

relevansi nilai informasi akuntansi secara keseluruhan setelah periode adopsi IFRS.
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Peningkatan relevansi nilai hanya terjadi untuk informasi laba bersih. Tetapi berbeda 

dengan hasil penelitian Edvandini et al. (2014) bahwa kualitas informasi akuntansi 

meningkat setelah adopsi IFRS dibandingkan sebelum adanya adopsi IFRS. Hal ini 

disebabkan standar IFRS berbasis prinsip nilai wajar dibandingkan sebelumnya yang 

berbasis historis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adopsi IFRS dapat 

meningkatkan kualitas informasi akuntansi perusahaan-perusahaan publik di 

Indonesia, tetapi peneliti mengganti sampel penelitian dengan mengkhususkan pada 

industri-industri keuangan yaitu bank yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Untuk dapat tercapai, peneliti memilih membedakan kualitas informasi 

akuntansi pada periode sebelum dan setelah adopsi IFRS. Kualitas informasi 

akuntansi diukur dengan proksi yaitu relevansi nilai (value relevance). Hal ini 

mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Rahmawati dan Murtini (2015)  

Cahyonowati dan Ratmono (2012) yang dijadikan rujukan oleh peneliti.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah ada pengaruh sebelum 

dan setelah adopsi IFRS terhadap nilai informasi akuntansi jika dilihat dari satu 

dimensi kualitas informasi akuntansi yaitu relevansi nilai pada perusahaan industri 

perbankan yang terdaftar di BEI ? 

 



4 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

sebelum dan setelah adopsi IFRS terhadap nilai informasi akuntansi jika dilihat dari 

satu dimensi kualitas informasi akuntansi yaitu relevansi nilai pada perusahaan 

industri perbankan yang terdaftar di BEI. 

1.4. Manfaat Penelitian 

A. Sebagai bahan kajian terhadap adopsi IFRS dan relevansi nilai informasi akuntansi   

    perusahaan. 

B. Dapat memberikan informasi terutama bagi penulis lain yang ingin melakukan  

     penulisan dengan topik yang serupa. 

C. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan   

     investasi. 

D. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi  

     pihak perusahaan atau bank dalam mengevaluasi kinerja keuangan untuk    

     menetapkan kebijakan serta agar dapat bertahan dalam persaingan perbankan yang  

     semakin kompetitif dan mempertahankan kondisi perusahaan yang sehat. 

 

 




