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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Komparatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan pasca adopsi IFRS antara 

negara satu dengan negara lainnya diwilayah Asean. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh negara anggota Asean. 

Negara-negara anggota Asean yaitu: Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, 

Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Sedangkan sampel ditentukan 

menggunakan metode purposive sampling. Dengan kriteria: 

1. Negara yang dipilih sebagai subyek untuk penelitian ini merupakan negara 

anggota G20 atau IFAC (Internasional Federation of Accountans). 

2. Perusahaan yang tercantum dalam bursa efek setiap negara 

3. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan manufaktur yang dipilih 

secara acak 

Sampel data dalam penelitian ini berupa 6 laporan keuangan tahunan yang 

dipublikasikan oleh perusahaan pada tahun 2015 pada negara Filiphina, Indonesia, 

Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Perusahaan yang dipilih ialah 

perusahaan manufaktur yang dipilih secara acak pada bursa efek setiap negara.
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C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang tidak 

perlu diolah kembali dan bisa langsung digunakan. Sumber data dari data 

sekunder ini diperoleh dari publikasi dokumentasi perusahaan yang tersedia. Data 

didapatkan dari masing-masing website perusahaan manufaktur disetiap negara. 

Data yang diperlukan ialah: 

1. Laporan keuangan 

2. Kebijakan akuntansi perusahaan 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Metode perolehan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi. Data yang digunakan yaitu berupa laporan keuangan perusahaan 

dan data yang memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi perusahaan. 

 

E. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 6 laporan 

keuangan perusahaan dari setiap negara Asean anggota IFAC. Komponen yang 

digunakan dalam unit analisis adalah komponen laporan keuangan berdasarkan 

IFRS. Komponen Laporan Keuangan yaitu: 

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pd akhir periode 

2. Laporan laba rugi selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 
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5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain. 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Content analysis 

Content analysis berupaya mengungkap berbagai informasi di balik 

data yang disajikan di media atau teks. Content analysis dapat 

didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari 

suatu teks. “isi” dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), gambar, 

simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan 

(Neuman, 2003). Analisis data dilakukan dengan menggunakan komponen 

International Financial Reporting Standard sebanyak 15 item. Tahapan 

analisis data pada penelitian ini yaitu: 

a. Mengidentifikasi item-item penerapan IFRS dalam data laporan 

keuangan perusahaan manufaktur di negara Asean yang telah 

ditentukan. 

b. Memberi nilai pada informasi International Financial Reporting 

Standard yang didapatkan. Nilai 0 jika item tidak diterapkan dalam 

laporan keuangan dan nilai 1 jika item diterapkan dalam laporan 

keuangan. 
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c. Menghitung untuk menilai kelengkapan jumlah informasi yang telah 

diungkapkan oleh perusahaan di 6 negara di Asean dengan cara: 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝐼𝐹𝑅𝑆 𝑦𝑔 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
× 100% 

2. Setelah menghitung, maka akan mengetahui berapa persen tingkat 

kepatuhan di setiap negara. 

3. Membandingkan tingkat kepatuhan disetiap negara di Asean. 

 


