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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Output dari siklus akuntansi ialah sebuah informasi untuk pengambilan 

sebuah keputusan. Dalam hal ini, standar akuntansi di setiap negara berbeda-beda. 

Standar akuntansi yang berbeda disebabkan oleh beberapa hal seperti perbedaan 

ekonomi, keadaan politik disetiap negara, dll. Standar akuntansi yang berbeda 

menyebabkan ketidakseragaman bentuk informasi atas laporan keuangan. 

Setiap negara memiliki standar akuntansi yang berbeda dengan negara 

lain. Hal ini dikarena berbagai faktor: kondisi ekonomi, ideologi ekonomi yang 

dianut, kondisi politik dan sosial di setiap negara. Akuntansi yang berbeda 

mengakibatkan munculnya kebutuhan akan standar akuntansi secara internasional. 

Muncullah organisasi International Accounting Standard Board (IASB) yang 

mengeluarkan International Financial Reporting Standard (IFRS) dijadikan 

sebagai pedoman penyajian laporan keuangan di berbagai negara. Masalah 

selanjutnya adalah penerapan IFRS di masing-masing negara dengan perbedaan 

lingkungan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.  

Seluruh anggota the International Federation of Accountant (IFAC) hadir 

menyampaikan presentasi pada acara G-20 Accountancy di London. Tujuannya 

adalah membahas tindakan agar ekonomi global cepat keluar dari krisis. Terdapat 

rekomendasi yang terkait dengan dunia akuntansi antara lain perlu standar 

akuntansi internasional yang berlaku secara global untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Para peserta sepakat bahwa kepentingan publik
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terbaik akan dilayani oleh satu set berkualitas tinggi pelaporan, berbasis prinsip 

keuangan dan standar audit untuk entitas kepentingan terdaftar dan publik. Selain 

itu, peserta KTT dipanggil pemerintah untuk mengikuti standar tinggi yang sama 

pelaporan keuangan sebagai mitra sektor swasta mereka dan mengadopsi Standar 

Akuntansi Sektor Publik Internasional. IFAC sendiri telah menyampaikan 8 butir 

rekomendasi untuk merespons working Group 1 G-20 yaitu: 

1. Perlunya adopsi International Standards on Auditing 

2. Mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip corporate governance 

OECD 

3. Perlunya pengembangan dan penyebarluasan panduan implementasi atas 

semua standar global yang akan diadopsi/diterapkan 

4. Perlunya dibangun suatu standar kompetensi internasional bagi pejabat 

keuangan senior yang menangani kepentingan entitas public 

5. Memperbaiki enterprise risk management system dan skema renumerasi di 

perusahaan 

6. Melakukan advokasi pelaksanaan model tata kelola yang berkualitas tinggi 

untuk semua institusi internasional yang menetapkan peraturan di bidang 

keuangan 

7. Mengadopsi Internasional Public Sector Accounting Standards, serta 

8. Mengakui pentingnya sektor usaha kecil dan menengah.  

IFRS merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh International 

Accounting Standart Board (IASB). Standar akuntansi IFRS ini disusun oleh 

empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional 

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

standar ini merupakan bagian dari International Accounting Standar (IAS) yang 

kemudian IASB melanjutakan pengembangannya menjadi sebuah standar baru 

yang kita kenal dengan nama IFRS. Meningkatnya penerapan IFRS sejak set 

pertama standar inti selesai pada tahun 1998, terutama oleh Australia dan anggota 

Uni Eropa pada tahun 2005. Namun, ada beberapa pengecualian untuk tren ini, 

seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki standar Akuntansi yang 

berbeda dengan IFRS (Shima dan Yang, 2012). Secara keseluruhan IFRS 

mencakup: 

a. International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar yang 

diterbitkan setelah tahun 2001. 

b. International Accounting Standard (IAS). Standar yang diterbitkan 

sebelum tahun 2001. 

c. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) setelah tahun 2001. 

d. Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee 

(SIC) sebelum tahun 2001.  

IFRS (International Financial Reporting Standard) dibentuk bertujuan agar 

menyeragamkan format laporan keuangan yang berbeda-beda dari setiap negara 

angggota G20. IFRS merupakan suatu standar yang menjadi acuan dalam pelaporan 

akuntansi dari negara yang menjadi anggota G2O atau anggota IFAC. Dengan adanya 

IFRS maka akan menjadikan keseragaman dalam pelaporan akuntansi antar negara 

yang berbeda-beda. Sehingga, dapat memudahkan pengguna laporan keuangan dalam 

memahami isi laporan keuangan walaupun berbeda negara. 
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Tujuan dibentuknya IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan 

intern perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan 

keuangan tahunan mengandung informasi berkalitas tinggi yang: (1) 

menghasilkan 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 dihasilakan dengan biaya yang tidak 

melebihi manfaat untuk para pengguna (Gamayuni, 2009). 

Konvergensi standar akuntansi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu, 

harmonisasi (membuat standar sendiri yang tidak berkonflik dengan IFRS), 

adaptasi (membuat standar sendiri yang disesuaikan dengan IFRS), atau adopsi 

(mengambil langsung dari IFRS). Indonesia memilih untuk melakukan adopsi. 

Namun bukan adopsi penuh, mengingat adanya perbedaan sifat bisnis dan regulasi 

di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini Standar Akuntansi Keuangan milik 

Indonesia sebagian besar sudah sama dengan IFRS (D.S.Choi dan K.Meek, 2012). 

Peran pemerintah berupa adanya kebijakan akan mempengaruhi sejauh 

mana IFRS diadopsi. Terdapat perbedaan antara negara satu dengan yang lain 

dalam proses pengadopsian IFRS ini. Bermacam cara dan kebijakan dilakukan 

oleh pemerintah dalam upayanya mengadopsi IFRS. 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. 
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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. 

IFRS merupakan standar yang penting untuk di adopsi oleh setiap negara. 

Adopsi standar akuntansi umum dapat meningkatkan hubungan bisnis antara 

negara-negara dengan menurunkan pengolahan informasi dan monitoring biaya 

dan meningkatkan hubungan dalam jaringan komunikasi (Meeks et al.);(Hail dan 

Wysocki, 2010). Dengan mengadopsi IFRS  maka akan meningkatkan kualitas 

laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang baik akan 

menyebabkan pengambilan keputusan yang baik pula. Pengambilan keputusan 

yang baik akan memperbaiki proses  bisnis semakin membaik. Proses bisnis yang 

baik maka kinerja perusahaan juga akan baik. Dari kinerja yang baik ini lah akan 

memperbaiki hubungan dengan pihak eksternal seperti investor, pemasok, dsb 

akan semakin membaik dan tertarik untuk menciptakan relasi dengan perusahaan. 

Disisi lain, dengan mengadopsi IFRS akan memudahkan para investor untuk 

mengetahui bagaimana isi laporan keuangan dalam perusahaan negara tersebut. 

Hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan dan semakin banyak investor yang 

menanamkan modal pada perusahaan negara tersebut maka akan mencerminkan 

negara tersebut semakin membaik pula. 
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Tujuan adopsi IFRS sendiri bagi perusahaan yaitu untuk kepentingan 

investor. Selain untuk menarik investor asing, mengadopsi IFRS juga untuk 

memenuhi permintaan para investor yang menginginkan format laporan keuangan 

berdasarkan IFRS. Maka dari itu adopsi IFRS banyak di lakukan oleh perusahaan 

yang listing di bursa efek negara lain. 

Begitu banyak anggota G20 yang mengharuskan untuk berpedoman pada 

IFRS. Penerapan IFRS ternyata mengalami hambatan yang sangat serius, karena 

banyak sekali terdapat perbedaan antar negara-negara anggota, baik dalam 

konteks sosial budaya, hukum, ekonomi, politik, pendidikan, sistem 

pemerintahan, sistem pajak, dan lain sebagainya (Narsa, 2007). Bukan hal yang 

tidak mungkin apa bila tingkat kepatuhan atas adopsi IFRS disetiap negara 

berbeda-beda. Menurut IAI hal yang mendasari suatu negara dikatakan patuh 

adopsi IFRS yaitu ketika mengadopsi penuh seluruh konten IFRS seperti yang 

telah diinginkan oleh IASB. IASB (International Accounting Standards Board) 

yang sebelumnya disebut IASC, menginginkan agar standar akuntansi seluruh 

anggotanya konvergen dengan IFRS. Alasan IASB memilih penerapan 

konvergensi bukan harmonisasi adalah karena pengaturan yang konvergen akan 

meningkatkan daya banding laporan keuangan seluruh dunia serta tidak ada 

permasalahan time lags. Konvergensi standar akuntansi internasional dan nasional 

mencankup penghapusan perbedaan secara bertahap yang mencari solusi terbaik 

atas masalah – masalah akuntansi dan pelaporan. Apabila telah diterapkan 

konvergensi, maka tidak ada lagi perbedaan – perbedaan akuntansi (D.S.Choi dan 

K.Meek, 2012). 



7 
 

 
 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata patuh ialah 

taat atau suka menurut pada perintah. Sedangkan menurut peneliti, dikatakan 

patuh terhadap adopsi IFRS ketika suatu negara telah mengadopsi semua nomor 

IFRS dan mengimplementasikan peraturan atas akuntansi sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan yaitu IFRS. 

Dalam hal ini, mengingat telah dimulainya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 

maka semakin tinggi persaingan perusahaan-perusahaan antar negara dalam menarik 

investor. Hal ini menjadi kompetisi bagi setiap negara di Asean dalam mendapatkan 

investor sebanyak-banyaknya. Dengan adanya investor yang bebas dari berbagai 

negara di Asean, maka dibutuhkan adanya kualitas dalam laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Adopsi IFRS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan serta menyeragamkan bentuk laporan keuangan di negara anggota Asean. 

Standar akuntansi yang berkualitas akan memberikan pengaruh kepada kualitas 

pelaporan yang dihasilkan (Nuariyanti dan Erawati, 2014). Sehingga memudahkan 

pengguna laporan keungan dalam memahami isinya. 

Rahmawati dan Murtini (2007) menggunakan paired t test dan uji chow 

untuk mengukur penelitian kualitas laporan keuangan pra dan pasca adopsi IFRS. 

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 terjadinya perbedaan yang signifikan antara relevansi pra dan 

pasca adopsi IFRS (Rahmawati dan Murtini, 2015). 
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Narsa (2007) menggunakan data berupa perbandingan FASB dan IASC. 

Alat penelitian yang digunakan yaitu menggunakan analisis literasi. Hasil 

penelitiannya adalah penerapan IFRS memiliki hambatan yang serius karena 

terdapat banyak perbedaan dari negara-negara anggota yaitu seperti perbedaan 

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

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, hanya membandingkan laporan 

keuangan sebelum dan sesudah adopsi IFRS di dalam negeri. Selain itu, terdapat 

penelitian yang hanya membandingkan dua negara saja. Dari beberapa isu tentang 

IFRS pada penelitian sebelumnya serta adanya isu tentang MEA, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana tingkat adopsi IFRS di negara-negara 

Asean. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pelaporan akuntansi di 

negara satu dengan yang lainnya di wilayah Asean. Dengan itu, peneliti memilih 

judul “Perbandingan Tingkat Kepatuhan Adopsi International Financial 

Reporting Standard (IFRS) di wilayah Asean” 

 

B. Perumusan Masalah 

Terkait dengan diberlakukannya satu standar dalam pelaporan akuntansi 

diseluruh dunia yaitu IFRS, marak diperbincangkan mengenai adopsi IFRS. 

Indonesia pun masih bias dikatakan baru dalam menerapkan IFRS. Dalam hal ini 

Indonesia masih banyak kekurangan dan keterlambatan dalam mengadopsi IFRS. 

Perubahan IFRS sangat cepat, namun proses untuk menerapkan di Indonesia 

lambat. Kekurangan dalam proses adopsi IFRS ini tidak menutup kemngkinan 

juga akan terjadi pada negara lain. Dalam menerapkan IFRS juga banyak 

memikirkan beberapa pertimbangan seperti kondisi ekonomi suatu negara 
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tersebut. Dari beberapa penelitian terdahulu kebanyakan hanya membandingkan 

antar perusahaan di satu negara saja. Kemudian dikembangkan oleh peneliti 

mengenai perbandingan tingkat kepatuhan mengingat persaingan di wilayah 

Asean dan adanya kebijakan disetiap negara berbeda-beda dalam pengadopsian 

IFRS. Sehingga kalimat dalam perumusan masalah: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan adopsi International Financial 

Reporting Standard (IFRS) disetiap negara? 

2. Bagaimana perbandingan tingkat kepatuhan adopsi International 

Financial Reporting Standard (IFRS) di wilayah Asean? 

 

C. Tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Menggambarkan  tingkat kepatuhan adopsi International Financial 

Reporting Standard (IFRS) disetiap negara. 

2. Menerangkan perbandingan tingkat kepatuhan adopsi International 

Financial Reporting Standard (IFRS) di wilayah Asean. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di antaranya: 

1. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi 

perusahaan dalam membandingkan penerapan IFRS dalam laporan 

keuangan. 

2. Bagi Pemerintah 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan yang baik 

untuk menerapkan IFRS di Indonesia sesuai dengan perkembangan yang 
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terjadi di Asean dan penyesuaiannya terhadap keadaan yang ada di 

Indonesia, serta penerapan untuk mengawasi arus investasi dengan tepat. 

3. Bagi Pengembangan IPTEK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan

penelitian dalam kajian adopsi IFRS. 


