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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam jurnal (Narsa 2007) menggunakan FASB dan IASC sebagai sampel 

penelitian. Variable penelitian yaitu struktur meta yang digunakan oleh FASB dan 

IASC dalam mengembangkan kerangka konseptual serta upaya dan hambatan yang 

harus dilakukan agar IFRS diterapkan oleh negara-negara anggota. Datanya berupa 

perbandingan FASB dan IASC. Alat penelitian yang digunakan menggunakan analisis 

literasi. Hasil penelitian yaitu penerapan IFRS memiliki hambatan yang sangat serius 

karena terdapat banyak perbedaan dari negara-negara anggota yakni seperti perbedaan 

budaya, politik, sistem ekonomi. (Narsa, 2007) 

Selanjutnya, pada penelitian oleh Rahmawati dan Murtini (2015), sampel yang 

digunakan untuk memenuhi kriteria purposive sampling berjumlah 76 perusahaan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan 

2010-2013 dan statistik harga saham bulan Maret tahun t+1 yang diperoleh dari website 

idx (www.idx.com). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired 

t test dan uji chow. Hasilnya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara kualitas 

informasi akuntansi pra dan pasca adopsi IFRS baik dari sisi manajemen laba maupun 

relevansi. Peningkatan manajemen laba setelah adopsi IFRS baik secara simultan 

maupun parsial tidak menyebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan antara 

manajemen laba pra dan pasca adopsi IFRS. Begitu juga dengan relevansi. Peningkatan 

relevansi setelah adopsi IFRS baik secara simultan maupun parsial tidak menyebabkan 
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terjadinya perbedaan yang signifikan antara relevansi pra dan pasca adopsi IFRS. 

(Rahmawati dan Murtini, 2015) 

Dalam penelitian (Silva et al., 2007) dihasilkan dampak yang signifikan dari 

IFRS implementasi dalam laporan keuangan perusahaan Portugis, publik yang 

diperdagangkan di pasar bursa efek. Semua item dari Neraca dan Perhitungan Laba 

Rugi Laporan terdaftar variasi penting, meningkatkan, secara umum, nilai total Aset, 

Modal, Kewajiban dan Hasil Net di 1,5%, 3,2%, 3,4% dan 14,7% masing-masing. 

Dampak yang paling signifikan dari hasil pelaporan Neraca dari penyesuaian untuk 

Aset Keuangan Tetap dan Utang, yang memberikan kontribusi dalam skala besar ke 

positif total aset dan Kewajiban. Dalam studi ini, kami tidak menemukan kelompok 

perusahaan dengan perbedaan yang signifikan dalam cara perusahaan beradaptasi 

akuntansi dengan standar IFRS ini, dan kami tidak menemukan bukti yang jelas 

prosedur adaptasi yang berbeda antara perusahaan-perusahaan dari sektor aktivitas 

yang berbeda. Namun, mereka menemukan beberapa bukti hubungan antara variasi 

persentase di beberapa item pada Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dalam dimensi 

perusahaan (Silva et al., 2007). 

Pada penelitian (Shima dan Yang, 2012) dihasilkan hubungan negatif antara 

adopsi IFRS dan pentingnya pembiayaan ekuitas, yang diukur dengan ukuran relatif 

pasar ekuitas (EKUITAS), mungkin mengejutkan mengingat bahwa IFRS 

dimaksudkan untuk menguntungkan pelaku pasar modal. analisis tambahan 

menemukan bahwa hasil ini terutama didorong oleh negara-negara dengan pasar modal 

yang lebih kecil mengadopsi IFRS dan untuk sebagian kecil keraguan dari beberapa 
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negara dengan pasar modal yang lebih besar untuk melupakan standar nasional mereka 

di tempat IFRS. Temuan studi ini mengungkapkan tiga tema yang mempengaruhi 

keputusan untuk adopsi IFRS. Pertama, tren di seluruh dunia dalam "globalisasi" telah 

menghasilkan insentif kontrak bagi negara-negara untuk mempertimbangkan. Kedua, 

kebutuhan untuk investasi asing dan pembiayaan menciptakan "sinyal" insentif bagi 

negara-negara untuk mengadopsi IFRS dan yang ketiga ada beberapa dimensi 

lingkungan yang menghambat adopsi (Shima dan Yang, 2012). 

Penelitian pada pengungkapan wajib perusahaan di Uganda yang dilakukan 

oleh Samuel K Sejjaka pada tahun 2007. Penelitian tersebut berfokus pada 

pengungkapan wajib perusahaan di keuangan sektor, yang didefinisikan untuk 

mencakup bank dan perusahaan asuransi. Temuan menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara relatif wajib skor (RMSs) untuk pengungkapan oleh lembaga 

keuangan dan Jenis auditor (Big-Four versus non-Big-Four perusahaan audit 

independen), Status perusahaan multinasional, ukuran dan jumlah tahun beroperasi 

(usia). Hubungan antara RMS dan leverage, pengembalian atas ekuitas dan likuiditas 

ditemukan tidak signifikan. Ketika prediktor yang mundur terhadap variabel dependen, 

ditemukan bahwa jenis auditor dan umur perusahaan adalah prediktor terbaik dari 

pengungkapan di tingkat signifikansi 0,01. Itu keseluruhan tingkat pengungkapan di 

sektor ini juga ditemukan sangat kecil terlepas dari jenis auditor, dan ini mungkin 

terkait dengan regulasi yang lemah lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini disebutkan 

bahwa rerata skor nilai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS sebesar 40,502% 

pada sector financial di Uganda (Sejjaaka, 2009). 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

B.1. Teori Kegunaan-Keputusan 

Menurut Hendricksen (1992), teori adalah seperangkat prinsip hipotetis, 

konseptual dan pragmatis yang membentuk kerangka umum referensi untuk bidang 

penyelidikan. Teori akuntansi tersebut berkaitan dengan: 1. Aktivitas manusia 2. Teori 

akuntansi, menyangkut: 

1. Perilaku manusia mengacu pada teori tersebut 

2. Kebutuhan manusia akan informasi akuntansi, dan 

3. Mengapa manusia dalam suatu organisasi memilih informasi yang akan 

disajikan. 

Teori kegunaan-keputusan (decision-usefulness theory) dari informasi 

akuntansi mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang akan 

diambil oleh pengguna. Teori kegunaan-keputusan (decision-usefulness theory) 

informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari 

penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu 

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat 

(Staubus 2000). Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu a theory of 

accounting to investors (Staubus 2003). Kegunaan-keputusan informasi akuntansi 

mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi 

akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan 

yang akan menggunakannya. 
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B.2. Kerangka Konseptual 

Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah untuk memberikan informasi 

mengenai pelaporan entitas yang berguna untuk entitas investor dimasa sekarang dan 

yang potensial dimasa mendatang, pemberi pinjaman dan kreditur lainnya dalam 

kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Kerangka konseptual dideskripsikan 

sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dengan konsep yang seiring dengan 

tujuannya. Konsep lainnya menyediakan pengaturan pada: (1) Mengidentifikasikan 

batas dari pelaporan keuangan, (2) Memilih transaksi, kejadian lain, dan keadaan untuk 

di representasikan, (3) Bagaimana harus diakui dan diukur, dan (4) Bagaimana harus 

diringkas dan dilaporkan (Kieso et al., 2012). 

Sumber : (Kieso et al., 2012) 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual untuk Pelaporan Keuangan 

  



16 
 

 
 

Kerangka konseptual dari pelaporan keuangan terdiri atas tiga level. Level yang 

pertama ialah tujuan utama. Level kedua dari kerangka konseptual ini ialah elemen dan 

karakteristik kualitatif atas pelaporan keuangan. Sedangkan level ketiga adalah 

pengakuan, pengukuran serta pengungkapan konsep. Berdasarkan kerangka 

konseptual, terdapat empat prinsip utama dari akuntansi, yaitu: 

1. Measurement Principle (Prinsip Pengukuran) 

IFRS mewajibkan perusahaan untuk melaporkan akun asset dan liabilitas 

perusahaan dengan menggunakan basis harga akuisisi. Biaya memiliki fungsi 

penting terhadap penilaian lainnya karena biaya umumnya dianggap sebagai suatu 

bentuk penyajian yang akurat pada jumlah yang dibayar untuk item yang diberikan 

(Kieso et al., 2012). Kini IFRS telah menggunakan pengungkapan fair value atau 

bisa disebut dengan nilai wajar dalam laporan keuangan. 

2. Revenue Recognition (Pengakuan Pendapatan) 

Pendapatan harus diakui ketika manfaat ekonomi masa mendatang kemungkinan besar 

akan mengalir ke perusahaan dan pengukuran yang dapat diandalakan dari jumlah 

pendapatan. Sebuah perusahaan dapat mengakui pendapatan selama proses produksi, pada 

akhir proses produksi dan ketika menerima uang. 

3. Expense Recognition (Pengakuan Beban) 

Beban diakui ketika pekerjaan atau jasa atau barang dari sebuah perusahaa telah 

benar-benar menambah pendapatan. Pengakuan beban ini terjadi akibat adanya 

arus keluar dari aktiva atau sesuatu yang menimbulkan kewajiban (atau kombinasi 

keduanya) selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan 
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jasa. Prinsip pengakuan beban ini diimplementasikan dengan memadukan beban 

dengan pendapatan. 

4. Full Discloure (Pengungkapan Penuh) 

Informasi akuntansi diungkapkan pada laporan keuangan. Pengungkapan 

penuh menyediakan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian 

dan keputusan pengguna informasi. Pengguna laporan keuangan dapat menemukan 

informasi keuangan mengenai posisi keuangan, arus kas dan investasi dalam 

laporan posisi keuangan, laporan laba komprehensif, laporan arus kas dan laporan 

perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan dibuat untuk menjelaskan hal 

yang dipresentasikan dalam bagian inti laporan keuangan (Dewanti, 2015). 

Ketika perusahaan mempersiapkan laporan keuangan, perusahaan harus 

menyesuaikan pada kerangka konseptual atas pelaporan keuangan sehingga hasil dari 

laporan keuangan akan berguna bagi penggunanya. Oleh karena itu, kerangka 

konseptual menjadi hal yang sangat mendasar dalam proses pembuatan standar. 

 

B.3. IFRS 

IFRS adalah sebuah standar internasional yang diterbitkan oleh International 

Accounting Standart Board (IASB). International Accounting Standar Board (IASB) 

yang dahulu bernama International Accounting Standar Committee (IASC), 

merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Standar akuntansi 

internasional ini disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar 

Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi 
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Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). 

Sebagian besar isi dari standari IFRS merupakan bagian dari International Accounting 

Standar (IAS) yang kemudian IASB melanjtakan pengembangannya menjadi sebuah 

standar baru yang kita kenal dengan nama IFRS. Secara keseluruhan IFRS mencakup: 

1. International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar yang diterbitkan 

setelah tahun 2001. 

2. International Accounting Standard (IAS). Standar yang diterbitkan sebelum 

tahun 2001. 

3. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) setelah tahun 2001. 

4. Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) 

sebelum tahun 2001. 

Berikut isi dari keseluruhan IFRS: 

1. IFRS (International Financial Reporting Standards)  

a) Preface 

b) Framework  

c) IFRS 1, First time adoption of International Financial Reporting Standards  

d) IFRS 2, Share-based payment  

e) IFRS 3, Business Combination  

f) IFRS 4, Insurance Contract  

g) IFRS 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations  

h) IFRS 6, Exploration for and Evaluation of Mineral Resourses  
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i) IFRS 7, Financil Instrument: Disclosure 

j) IFRS 8, Operating segmen 

k) IFRS 9, Financials Instruments 

l) IFRS 10, Consolidated Finansial Statement  

m) IFRS 11, Joint Arrangements 

n) IFRS 12, Disclosure in Interest in Other Entities  

o) IFRS 13, Fair Value Measurement 

p) IFRS 14, Regulatory Defferal Accounts 

q) IFRS 15, Revenue from Contracts with Costumers 

2. IAS (International Accounting Standards) 

a) IAS 1 : Presentation of Financial Statements 

b) IAS 2 : Inventories 

c) IAS 7  : Statement of Cash Flow 

d) IAS 8 : Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates  

 and Errors 

e) IAS 10 : Events after the Reporting Period 

f) IAS 12 : Income Taxes 

g) IAS 16 : Property, Plant and Equipment 

h) IAS 19 : Employee Benefits 

i) IAS 20 : Accounting for Government Grants and Disclosure of  

Government Assistance 

j) IAS 21 : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
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k) IAS 23 : Borrowing Costs 

l) IAS 24 : Related Party Disclosure 

m) IAS 26 : Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 

n) IAS 27 : Separate Financial Statements 

o) IAS 28 : Investments in Associates and Joint Ventures 

p) IAS 29 : Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

q) IAS 32 : Financial Instruments: Presentation 

r) IAS 33 : Earnings per Share 

s) IAS 34 : Interim Financial Reporting 

t) IAS 36 : Impairment of Assets 

u) IAS 37 : Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

v) IAS 38 : Intangible Assets 

w) IAS 39 : Financial Instruments: Recognition and Measurement 

x) IAS 40 : Investment Property 

y) IAS 41 : Agriculture 

3. IFRIC (International Financial Reporting Intepretation Commitee) 

a) IFRIC 1 : Changes in Existing Decommissioning, Restoration and  

Similar Liabilities 

b) IFRIC 2 : Members' Shares in Co-operative Entities and Similar  

Instruments 

c) IFRIC 5 : Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration 

and Environmental Rehabilitation Funds 
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d) IFRIC 6 : Liabilities arising from Participating in a Specific Market—Waste 

Electrical and Electronic Equipment 

e) IFRIC 7 : Applying the Restatement Approach under IAS 29 

f) IFRIC 10 : Interim Financial Reporting and Impairment 

g) IFRIC 12 : Service Concession Arrangements 

h) IFRIC 14 : IAS 19—The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding 

Requirements and their Interaction 

i) IFRIC 16 : Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 

j) IFRIC 17 : Distributions of Non-cash Assets to Owners 

k) IFRIC 19 : Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

l) IFRIC 20 : Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 

m) IFRIC 21 : Levies 

4. SIC (Standing Intepretation Commitee) 

a) SIC 7 : Introduction of the Euro 

b) SIC 10 : Government Assistance—No Specific Relation to  

Operating Activities 

c) SIC 25 : Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Entity or  

its Shareholders 

d) SIC 29 : Disclosure—Service Concession Arrangements 

e) SIC 32 : Intangible Assets—Website Costs (IFRS, 2016) 



22 
 

 
 

Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan intern perusahaan 

untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, 

mengandung informasi berkualitas tinggi yang terdiri dari: 

1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode 

yang disajikan 

2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan 

pada IFRS 

3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para 

pengguna (Immanuela, 2009). 

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian 

IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat: 

1. Full Adoption: Suatu negara mengadopsi seluruh produk IFRS dan 

menerjemahkan IFRS word by word ke dalam bahasa yang negara tersebut 

gunakan. 

2. Adopted: Mengadopsi seluruh 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: 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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Indonesia telah melakukan adopsi penuh IFRS mulai 1 Januari 2012. Namun 

penerapan IFRS telah dimulai secara bertahap dengan penerapan 19 PSAK dan 7 ISAK baru 

yang telah mengadopsi IAS/IFRS mulai 1 Januari tahun 2010. Konvergensi IFRS ini 

merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota forum G-20. 

Seperti di negara-negara lain,masih menjadi perdebatan dan pertanyaan penelitian penting 

apakah penerapan IFRS di Indonesia dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi 

(Cahyono dan Ratmono, 2012). 

Manfaat yang diperoleh bagi perusahaan public setelah mengadospi IFRS 

tentulah berbeda antar satu jenis industri dengan industri yang lain. Dampak penerapan 

IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis industri, jenis transaksi, elemen 

laporan keuangan yang dimiliki dan juga pilihan kebijakan akuntansi. Namun, manfaat 

positifnya hampir seragam yakni membaiknya kondisi keuangan perusahaan (Sarwono 

et al., 2016). 

Proses pengadopsian standar internasional ini dilakukan dengan sukarela, tidak 

ada paksaan sama sekali dari FASB. Apabila standar nasional yang selama ini 

digunakan oleh tiap negara tidak memiliki perbedaan dengan standar internasional 

maka hal ini tidak akan menjadikan suatu masalah. Akan tetapi, apabila dalam kegiatan 

sehari-hari standar nasional memiliki perbedaan bahkan sangat berbeda dari standar 

internasional ini, maka masalah pasti muncul. Banyak pro dan kontra selama proses 

pengenalan standar internasional ini, akan tetapi seiiring dengan berjalannya waktu dan 

melihat efek baik yang mungkin akan ditimbulkan dari proses pengdopsian standar ini, 
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standar internasional telah bergerak maju, dan bahkan menekan negara-negara yang 

awalnya kontra dengan standar ini. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

Internatonal Financial Reporting Standard 

(IFRS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 

Tingkat Kepatuhan 

Singapore 

Indonesia  

Philipina 

Malaysia 

Vietnam 

Thailand 

Content analysis 

Membandingkan hasil dari jumlah 

penerapan disetiap negara dan akan 

menjawab negara mana yang tingkat 

kepatuhannya paling tinggi 


