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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kualitas laba berdasarkan akuntansi 

yang diukur dengan kualitas akrual, kualitas laba berdasarkan pasar yang diukur dengan 

relevansi nilai laporan keuangan serta kualitas informasi akuntansi yang diukur dengan asimetri 

informasi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS (International Financial Reporting 

Standards). Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 dan 2012-2014. Metode penarikan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan metode ini sampel yang 

dihasilkan sebanyak 18 perusahaan, dari tahun 2008-2010 dan 2012-2014. Data penelitian 

berupa laporan keuangan tahunan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Perwakilan Batam, 

harga bid-ask diperoleh dari The Indonesia Capital Market Institutes. Penelitian ini 

menggunakan tiga jenis analisis data yakni kualitas akrual menggunakan analisis Wilcoxon 

Signed Rank Test, relevansi nilai menggunakan analisis Chow-Test, dan asimetri informasi 

menggunakan analisis Paired Sample T-Test. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa : 1) 

terdapat perbedaan kualitas akrual sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan sebelum 

konvergensi IFRS yang hasilnya mengalami penurunan kualitas laba berdasarkan akuntansi 

sesudah konvergensi IFRS; 2) terdapat perbedaan relevansi nilai laporan keuangan sesudah 

konvergensi IFRS dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS yang hasilnya mengalami 

peningkatan kualitas laba berdasarkan pasar sesudah konvergensi IFRS; 3) terdapat perbedaan 

asimetri informasi sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS 

yang hasilnya mengalami peningkatan kualitas informasi akuntansi sesudah konvergensi IFRS.  
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PENDAHULUAN 

 Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang disajikan tentang posisi 

keuangan dan kinerja perusahaan yang di butuhkan bagi pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Standar akuntansi telah menetapkan aturan tentang  pengakuan,  

pengukuran,  penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mempermudah 

pengguna memahami informasi yang disajikan. Namun, seperti yang kita ketahui masing-

masing negara memiliki perbedaan standar antara negara satu dengan negara  lain. Perbedaan 

standar ini kemudian menjadi suatu permasalahan ketika dihadapkan pada era globalisasi 

dimana pasar yang bergerak semakin bebas dan tanpa batas. Era globalisasi ini salah satunya 

dibuktikan dengan Indonesia sebagai anggota dari perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara 

atau yang biasa dikenal dengan Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang 

menyepakati pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai pengganti ASEAN 

Free Trade Area (AFTA) (Suroso, 2015).  

 Terdapat beberapa konsekuensi atas kesepakatan MEA yang menyangkut dengan 

kegiatan perusahaan yaitu dampak arus bebas investasi serta dampak arus bebas modal. Hal ini 

menuntut Indonesia untuk meningkatkan standar kualitas laporan keuangan perusahaan dengan 

cara mengkonvergensi standar akuntansi international yaitu IFRS agar laporan keuangan 

perusahaan dapat dipahami, memiliki daya banding informasi keuangan yang berasal dari 

berbagai negara sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan investasi, serta 

meningkatkan kredibilitas pasar modal indonesia di mata investor asing (Suroso, 2015). 

Konvergensi terhadap International Financial Reporting Standards (IFRS) 

merupakan hasil dari kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota forum The Group of 

Twenty (G20) pada pertemuan yang dilaksanakan di London  tanggal 15 November 2008. 

Sehingga pada mulanya Indonesia mengacu pada prinsip yang diterapkan di Amerika Serikat 

yaitu United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) menjadi prinsip 

yang diterapkan di Eropa yaitu International Financial Reporting Standard (IFRS) 

(Zainuddin, 2013).  

Disamping itu, standar ini telah digunakan oleh Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, 

Rusia, Afrika Selatan, Canada, Jepang serta Amerika Serikat dan sebagainya. Dapat dikatakan 
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dalam penerapan IFRS menjadi penting karena tiga adi kuasa ekonomi dunia, Amerika 

Serikat, Uni Eropa dan Jepang semua telah mulai secara nyata mendukung program 

konvergensi IAS/IFRS (Kartikahadi, dkk 2016). 

Terdapat dua macam strategi adopsi pada tahap konvergensi IFRS, yaitu big bang 

strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa 

melalui tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan 

secara bertahap. Strategi ini kebanyakan dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti di 

Indonesia (Aristiya, 2014). 

Adanya konvergensi IFRS ini membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem 

akuntansi dan pelaporan diantaranya: pertama, penggunaan estimasi dan judgement yang 

diakibatkan oleh karakteristik IFRS yang lebih principle based dibandingkan terdahulu 

menggunakan US GAAP lebih kepada rule based sehingga akan lebih banyak dibutuhkan 

judgement untuk menentukan sebuah transaksi. Kedua, peningkatan penggunaan nilai wajar 

(fair value). Hal ini dikarenakan standar IFRS lebih condong kepada penggunaan fair value 

dibandingkan terdahulu menggunakan US GAAP yaitu cost history. Sehingga, penggunaan 

fair value lebih dapat merefleksikan kondisi ekonomik perusahaan serta dapat membatasi 

tindakan opportunistik manajemen dalam penilaian aset perusahaan. Ketiga, persyaratan 

pengungkapan lebih banyak dan lebih rinci. IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai 

informasi tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif. Dilihat dari ketiga perubahan yang 

signifikan setelah adanya konvergensi IFRS, secara keseluruhan IFRS dapat meningkatkan 

kualitas informasi akuntansi (Kartikahadi, dkk 2016). 

Penelitian sebelumnya telah banyak mengukur seberapa jauh kualitas informasi 

laporan keuangan terhadap IFRS dengan berbagai proksi dan memiliki perbedaan hasil 

penelitian. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Windarti (2016) diukur melalui kualitas 

akrual menunjukkan adanya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan setelah 

konvergensi IFRS, kemudian Cahyonowati & Ratmono (2014) yang diukur dengan relevansi 

nilai menunjukkan tidak ada peningkatan kualitas informasi laporan keuangan setelah 

konvergensi IFRS serta penelitian oleh Edvandini, dkk (2014) yang diukur melalui asimetri 

informasi menunjukkan adanya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Sehingga, 

peneliti tertarik ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan kualitas informasi laporan 

keuangan baik itu meningkat atau menurun setelah konvergensi IFRS dengan menggunakan 

kualitas akrual, relevansi nilai serta asimetri informasi. 
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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Teori Agensi 

 Menurut Jensen & Meckling (1976), dalam jurnalnya mengenai Teori Keagenan 

merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih yang dinamakan principal menjalin 

suatu hubungan dengan seorang yang disebut agent untuk melakukan beberapa kepentingan 

atas nama principal termasuk mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan 

kepada agent. 

 Menurut Ahmed Riahi (2006) menyatakan bahwa hubungan agensi dikatakan telah 

terjadi ketika suatu kontrak antara seseorang (atau lebih) seorang prinsipal dan orang lainnya, 

seorang agen untuk memberikan jasa demi kepentingan prinsipal termasuk melibatkan adanya 

pemberian delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun 

agen diasumsikan untuk termotivasi hanya oleh kepentingan dirinya sendiri yaitu untuk 

memaksimalkan kegunaan subjektif mereka dan juga untuk menyadari kepentingan bersama 

mereka. Agen bertujuan untuk memaksimalkan pembayaran kontraknya yang bergantung pada 

suatu tingkatan uaha tertentu yang dbutuhkan. Prinsipal berjuang untuk memaksimakan 

pengembalian atas penggunaan sumber dayanya yang bergantung pada pembayaran yang 

terutang kepada agen. Ada dua alasan yang dapat mengarah pada terjadinya divergensi antara 

kepentingan diri sendiri dengan perilaku yang kooperatif, Adverse Selection dan Moral Hazard, 

yang merupakan masalah berdasar informasi. 

 Adverse selection, sebagai suatu masalah informasi, timbul ketika agen 

menggunakan informasi khusus yang tidak dapat diverifikasi oleh prinsipal untuk 

mengimplementasikan dengan sukses suatu aturan input-tindakan yang berbeda dengan yang 

dinginkan oleh prinsipal dan karenanya menyebakan prinsipal tidak mampu menentukan 

apakah si agen telah membuat pilihan yang tepat. Masalah moral hazard sebagai suatu masalah 

informasi ex-post, timbul ketika terdapat masalah motivasional dan konflik sebagai akibat dari 

mendasarkan kontrak kesepakatan pada perilaku pengganti yang tidak sempurna (Riahi, 2006). 

Teori Regulasi 

Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan 

regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang 

muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan 

tersebut Ghozali dan Chariri dalam (Shevilla & Nugrahanti, 2015). Teori regulasi menyatakan 

bahwa perekonomian terpusat adalah alasan dalam melindungi kepentingan umum atau publik. 

Dalam teori ini legislatif membuat aturan untuk melindungi pengguna laporan keuangan 

dengan meningkatkan kinerja ekonomi. Teori regulasi ini muncul sebagai jawaban dari teori 
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yang ada sebelumnya yaitu teori pasar efisien yang beresiko gagal dan merugikan publik. Di 

dalam teori pasar efisien laporan keuangan merupakan barang publik yang dapat digunakan 

oleh siapa saja, sehingga perusahaan hanya melaporkan hal yang perlu dan membuat laporan 

keuangan tersebut menjadi bias. Biasnya informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan 

keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan investasi yang diambil oleh calon investor 

maupun kreditor. Dengan demikian diperlukan regulasi dari pihak pemerintah yang diharapkan 

dapat melindungi publik dari bias laporan keuangan (Godfrey, et.al 2010).  

Para ahli teori menyatakan bahwa hampir tanpa kecuali regulasi itu terjadi sebagai 

reaksi terhadap suatu krisis yang tidak dapat diidentifikasi. Pembentukan regulasi tersebut 

terkait dengan beberapa kepentingan. Kepentingan tersebut terkait dengan konsekuensi yang 

akan diterima pengguna, atas pembentukan dari suatu regulasi. Argumentasi yang umum 

diajukan terhadap kebijakan akuntansi baru (IFRS) adalah bahwa banyak fakta yang 

menyatakan setiap perubahan dalam standar akan mempengaruhi arti rasio keuangan dan angka 

keuangan dari setiap aktivitas keuangan serta mempengaruhi kualitas akuntansi secara 

keseluruhan. Menurut Hendriksen & Van Breda (2008) yang menyatakan bahwa perubahan 

standar yang berlaku memiliki pengaruh yang nyata pada operasi keuangan. 

Nilai Wajar (Fair Value) 

Menurut PSAK 68 (2013), nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima 

untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas 

dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dalam pengukuran nilai 

wajar, karakteristik aset atau liabilitas (seperti kondisi dan lokasi, dan pembatasan) 

diperhitungkan jika karakteristik tersebut dipertimbangkan oleh pelaku pasar (market 

participants) pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa 

transaksi pertukaran terjadi dalam suatu transaksi teratur (orderly transaction) di pasar utama 

(principal market), atau jika tidak ada, di pasar yang paling menguntungkan (most 

advantageous market). 

Biaya Historis  

Menurut Suwardjono (dalam Sonbay, 2010) biaya historis merupakan rupiah 

kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Prinsip 

historical cost menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aset, liabilitas, 

ekuitas, dan biaya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah harga pertukaran yang 

disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam transaksi. Harga perolehan ini harus 

terjadi pada seluruh transaksi di antara kedua belah pihak yang bebas. Harga pertukaran ini 
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dapat terjadi pada seluruh transaksi pada pihak ekstern, baik yang menyangkut aset, liabilitas, 

ekuitas, dan transaksi lainnya. 

Pendekatan Basis-Prinsip (Principle-Based Approach) 

Pendekatan basis prinsip (principle-based approach) adalah pendekatan yang 

menempatkan penekanan lebih besar pada penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip, dengan 

fokus khusus pada semangat prinsip yang diterapkan. Pendekatan ini menetapkan/mengatur 

IFRS hanya pada prinsip-prinsip utamanya sehingga tidak memiliki standar-standar yang 

spesifik untuk industri. Sehingga hal ini lebih banyak dibutuhkan judgement untuk menentukan 

suatu transaksi keuangan dicatat (Sukendar, 2009). Contohnya: terdapat standar mengenai 

kontrak asuransi (IFRS 4 Insurance contract), standar tersebut tidak mengatur entitas asuransi, 

tapi entitas apapun yang memiliki kontrak asuransi. 

Adapun keuntungan dari standard akuntansi yang principle-based seperti IFRS 

adalah fleksibilitas internal dari standard yang memungkinkan negara-negara dengan tradisi 

akuntansi yang berbeda untuk menggunakannya. Sebaliknya kelemahan dari principle-based 

yang hanya mengatur hal-hal pokok serta standar yang bersifat fleksibilitas. Hal ini dapat 

memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan tindakan 

manajemen laba, sehingga kualitas laba dapat menurun (Sinarto, 2014). 

Pendekatan Basis-Aturan (Ruled-Based Approach) 

Pendekatan basis-aturan merupakan pendekatan yang memuat seperangkat aturan 

serta membatasi fleksibilitas dan penggunaan pertimbangan profesional. Standar akuntansi 

yang berbasis aturan ini berisi pedoman yang lebih detail dan kompleks serta juga memiliki 

standar-standar berbasis industri, misalnya adalah standar mengenai pengakuan pendapatan. 

Pada IFRS, pengakuan pendapatan hanya diatur pada 2 standar, yaitu IAS 18 Revenue dan IAS 

11 Construction Contracts. Sementara itu, standar akuntansi di US GAAP, misalnya memiliki 

sekitar 100 standar yang di dalamnya berisi pengakuan pendapatan yang berbeda-beda pada 

tiap industri. Jadi, dimungkinkan hasil yang berbeda untuk substansi ekonomi yang sama dalam 

industri yang berbeda (Sukendar, 2009). 

Standar yang berbasis aturan ini akan meningkatkan konsistensi dan keterbandingan 

antar perusahaan dan antar waktu, namun disisi lain tidak relevan karena ketidakmampuan 

standar untuk merefleksikan kejadian ekonomi entitas yang berbeda antar perusahaan dan antar 

waktu serta standar yang detail tidak dapat memenuhi tantangan perubahan kondisi keuangan 

yang kompleks dan cepat (Lestari, 2013). 
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Kualitas Laba 

 Kualitas informasi laporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan 

perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa laba yang 

berkualitas tinggi terefleksi pada laba yang dapat berkesinambungan untuk suatu periode yang 

lama (Fanani, 2009). Laba yang berkualitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa 

atribut laba. Menurut Francis, et. al  (2004) atribut laba terbagi menjadi dua jenis yaitu, berbasis 

akuntansi atau accounting-based dan berbasis pasar atau market-based. 

 Secara khusus, atribut laba berbasis akuntansi berasal dari asumsi implisit bahwa 

fungsi pendapatan adalah alokasi efektif arus kas untuk periode pelaporan melalui proses 

akrual. Atribut laba berbasis akuntansi diantaranya, accrual quality (kualitas akrual), 

persistence (persistensi), predictability (prediktabilitas), dan  smoothness. Sementara atribut 

berbasis pasar berasal dari asumsi implisit bahwa fungsi laba adalah untuk mencerminkan 

pendapatan ekonomi yang diwakili oleh return saham. Atribut laba berbasis pasar diantaranya, 

value relevance (relevansi nilai) , timeliness (ketepatan waktu), dan  conservatism 

(konservatisme) (Francis, et. al 2004). 

Kualitas Akrual 

Salah satu dari asumsi dasar penyusunan laporan keuangan yaitu asumsi akrual. 

Asumsi akrual berarti sesuatu transaksi atau kejadian dibukukan dan dilaporkan pada saat 

terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya dan atau kewajiban suatu entitas, dan 

tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas atau setara 

kas. Laporan keuangan yang disusun atas asumsi akrual memberikan informasi kepada 

pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang menimbulkan penerimaan dan pembayaran kas, 

tapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan 

kas yang akan diterima di masa depan (Kartikahadi, dkk 2016). 

 Selain itu para investor, kreditor dan pembuat keputusan yang lain akan mencari 

informasi mengenai arus kas perusahaan di masa depan. Akuntansi yang berbasis akrual 

menyediakan informasi ini dengan melaporkan arus kas masuk dan keluar yang berhubungan 

dengan aktivitas laba, segera sesudah manajemen bisa memperkirakan arus kas dengan tingkat 

keyakinan tertentu. Piutang dan hutang merupakan akun yang sering menjadi indikator estimasi 

untuk arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan (Tampubolon, 2012). Dengan kata 

lain, akrual secara teknis merupakan selisih antara laba dengan kas serta akuntansi berbasis 

akrual turut membantu dalam meprediksi arus kas di masa depan dengan melaporkan transaksi 

dan kejadian lain dengan konsekuensi kas yang diterima saat transaksi atau kejadian terjadi, 

bukaan saat kas diterima atau dibayar (Kieso, et.al 2011). 
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Relevansi Nilai 

Menurut Scott (2011), studi tentang relevansi nilai dari informasi laporan keuangan, 

yaitu sejauh mana informasi laporan keuangan mempengaruhi  pengembalian saham dan harga 

saham. Beaver (dalam Puspitaningtyas, (2012) memberikan definisi relevansi nilai informasi 

akuntansi sebagai kemampuan informasi dalam menjelaskan (explanatory power) nilai suatu 

perusahaan.. Relevansi nilai informasi akuntansi merupakan perwujudan kualitas informasi 

akuntansi. Dalam konsep relevansi nilai, kualitas informasi akuntansi dikatakan baik jika 

terdapat hubungan kuat antara nilai perusahaan yang tercermin dengan harga saham dengan 

nilai-nilai akuntansi berupa nilai buku ekuitas dan laba suatu perusahaan (Puspitaningtyas, 

2012). 

Dengan demikian konsep relevansi nilai ini tidak terlepas dari kriteria relevan 

standar akuntansi keuangan karena jumlah suatu angka akuntansi akan dikatakan relevan jika 

jumlah yang disajikan merefleksikan informasi-informasi yang relevan dengan penilaian suatu 

perusahaan.  

Asimetri Informasi 

Informasi yang digunakan oleh pihak pengguna ekternal biasanya adalah laporan 

keuangan. Laporan akuntansi digunakan oleh berbagai pihak termasuk juga manajemen 

perusahaan, sementara yang paling berkepentingan adalah pengguna eksternal. Para pengguna 

internal memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya yang pastinya 

mengetahui dengan jelas peristiwa-peristiwa yang terjadi secara signifikan. Sementara bagi 

pengguna ekternal, mereka memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena memiliki 

tingkat ketidakpastian yang besar (Tanor, 2009). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik (pemegang saham) (Ujiyantho, 2007).  

Menurut Scott (2011) Ada dua jenis asimetri informasi, yaitu:  

1. Adverse Selection, terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan orang-

orang didalam perusahaan lainnya mengetahui lebih banyak mengenai kondisi terkini dan 

prospek kedepan perusahaan dari pada investor luar. 

2. Moral Hazard, terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol yang mencirikan 

entitas bisnis yang besar. Hal ini memungkinkan bagi shareholders dan kreditor untuk 

menilai kinerja dan kualitas manajer. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yaitu terjadinya ketimpangan informasi antara 

pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan.  
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Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) 

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International 

Accounting Standar Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat 

organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional International Accounting 

Standar Board (IASB), Komisi Masyarakat Eropa European Community (EC), Organisasi 

Internasional Komisi Sekuritas International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO), dan Federasi Akuntansi Internasional International Federation of Accountants 

(IFAC). International Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu bernama International 

Accounting Standar Committee (IASC), merupakan lembaga independen untuk menyusun 

standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong 

penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat 

diperbandingkan Choi, et. al (dalam Aristiya, 2014). 

Terdapat dua macam strategi adopsi pada tahap konvergensi IFRS, yaitu big bang 

strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa 

melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini banyak dilakukan oleh negara-negara maju 

seperti Australia. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. 

Strategi ini kebanyakan dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti di Indonesia 

(Aristiya, 2014). 

Menurut Dewan Satandar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS 

dapat dibedakan menjadi 5 tingkat, yaitu:  

1. Full Adoption 

Suatu negara mengadopsi secara menyeluruh standar IFRS dan menerjemahkan 

sekaligus mengaplikasikan IFRS tersebut sama persis ke dalam bahasa yang digunakan oleh 

negara tersebut. 

2.  Adopted 

Suatu negara mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara 

tersebut. Jika terdapat standar yang tidak sesuai dengan kondisi dari negara tersebut maka akan 

diubah sesuai dengan kebutuhan. 

3. Piecemeal 

Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS, yaitu nomor suatu 

standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja yang dikira cocok dan sesuai untuk kondisi 

negaranya. 
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4. Convergence 

Suatu negara mengambil standar yang ditetapkan 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. Keadaan ini dimungkinkan terjadi 

apabila standar IFRS sangat berbeda dengan keadaan dan peraturan dari suatu negara (Claudya, 

2014) 

Menurut DSAK, konvergensi IFRS di Indonesia merupakan tindak lanjut dari 

kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota forum G20 di Washington DC pada tanggal 

15 November 2008. Hal ini juga didorong adanya kebutuhan dari pemangku kepentingan, 

seperti perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik dan regulator dalam rangka menciptakan 

infrastruktur yang diperlukan untuk transaksi pasar modal (Zainuddin, 2013). 

Selain itu, konvergensi IFRS ini membawa perubahan yang signifikan terhadap 

sistem akuntansi dan pelaporan, yaitu: 

1. Penggunaan estimasi dan judgement 

Akibat karakteristik IFRS yang lebih principle based dibandingkan dengan PSAK/ISAK 

terdahulu yang lebih rule-based, akan lebih banyak di butuhkan judgement untuk menentukan 

bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat. 

2. Peningkatan penggunaan nilai wajar (fair value) 

Standar IFRS lebih condong kepada penggunaan nilai wajar, seperti untuk properti 

investasi, beberapa aset tak berwujud, dan aset keuangan. Dengan demikian maka diperlukan 

sumber daya yang kompeten untuk menghitung nilai wajar atau bahkan perlu menyewa jasa 

konsultan penilai terutama untuk aset-aset yang tidak memiliki nilai pasar aktif. 

3. Persyaratan pengungkapan yang lebih banyak dan lebih rinci  

IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko baik kualitatif 

maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen 

(Kartikahadi, dkk 2016). 

Berikut roadmap konvergensi PSAK ke IFRS yang direncanakan Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI. 
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Tabel 2.1 

Roadmap Konvergensi PSAK ke IFRS  

Tahap Adopsi 

(2008-2010) 

Tahap Persiapan Akhir 

(2011) 

Tahap Implementasi 

(2012) 

Adopsi seluruh IFRS ke 

PSAK 

Penyelesaian persiapan 

Infrastruktur yang 

Diperlukan 

Penerapan PSAK 

berbasis IFRS secara 

bertahap 

Persiapan infrastruktur 

yang diperlukan 

Penerapan secara 

bertahap beberapa PSAK 

berbasis IFRS 

Evaluasi dampak 

penerapan PSAK secara 

komprehensif 

Evaluasi dan kelola 

dampak adopsi terhadap 

PSAK yang berlaku 

  

Sumber: IAI (dalam Ginting, 2014) 

Adapun posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan sudah diadopsi pada tahun 

2008 dan 2010 yakni sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke Dalam PSAK hingga 31 Desember 2008 

No. No. IFRS/IAS Tentang 

1. IAS 2 Inventories 

2. IAS 10 Events after balance sheet date 

3. IAS 11 Construction contracts 

4. IAS 16 Property, plant and equipment 

5. IAS 17 Leases 

6. IAS 18 Revenues 

7. IAS 19 Employee benefits 

8. IAS 23 Borrowing costs 

9. IAS 32 Financial instruments: presentation 

10. IAS 39 Financial instruments: recognition and 

measurement  

11. IAS 40 Investment property 
Sumber: Sukendar, 2009 

Tabel 2.3 

IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke Dalam PSAK hingga 23 Desember 2009 

No. No. IFRS/IAS Tentang 

1. IFRS 2 Share-based payment 

2. IFRS 4 Insurance contracts 

3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued 

operations 

4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources 

5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures 

6. IAS 1 Presentation of financial statements 

7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements 

8. IAS 28 Investments in associates 

9. IFRS 3 Business combination 



 

 

12 Kualitas Akrual, Relevansi Nilai Laporan Keuangan dan Asimetri Informasi Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS 

10. IFRS 8 Segment reporting 

11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting 

estimates and errors 

12. IAS 12 Income Taxes 

13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates 

14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit 

plans 

15. IAS 31 Interests in joint ventures 

16. IAS 36 Impairment of assets 

17. IAS 37  Provisions, contingent liabilities and contingent 

assets 

18. IAS38 Intangible assets 
Sumber: Sukendar, 2009 

Tabel 2.4 

IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke Dalam PSAK tahun  2010 

No. No. IFRS/IAS Tentang 

1. IAS 7 Cash flow statements 

2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of 

government assistance 

3. IAS 24 Related party disclosures 

4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies 

5. IAS 33 Earning per share 

6. IAS 34 Interim financial reporting 
Sumber: Sukendar, 2009 

Tabel 2.5 

Tahapan Penting dalam Proses Konvergensi IFRS di Indonesia 

WAKTU KEPUTUSAN 

1994 Harmonisasi Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dengan IAS 

oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (KPAI). PAI 

berganti nama menjadi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) dan KPAI berganti nama menjadi DSAK (Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan). Mulai diadopsi KDPPLK 

(Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan) yang diambil dari Conceptual Framework IAS. 

2004 Ketua IAI mengumumkan rencana pengadopsian IFRS pada 

tahun 2008. 

2006 Merevisi target pengadopsian IFRS menjadi ke tahun 2010. 

2008 Merevisi target pengadopsian IFRS menjadi ke tahun 2012. 

Juli 2009 Ketua DSAK mengubah istilah adopsi ke konvergensi dan 

mengklarifikasi target konvergensi pada tahun 2012 dan 

mengadopsi IFRS sejak 2009. 

1 Januari 2012 Konvergensi IFRS tahap 1 berdasarkan IFRS versi 1 Januari 

2009 mulai berlaku di Indonesia. 

2013 Ketua DSAK mengumumkan konvergensi IFRS tahap 2 yang 

akan berlaku tahun 2015 dengan mengurangi kesenjangan 

antara IFRS dn PSAK menjadi 1 tahun. 

1 Januari 2015 Konvergensi IFRS tahap 2 berdasarkan IFRS versi 1 Januari 

2014. 



 

 

13 Kualitas Akrual, Relevansi Nilai Laporan Keuangan dan Asimetri Informasi Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS 

Sumber: (Kartikahadi. dkk. 2016) 

 Sampai dengan bulan Agustus 2012, hampir semua IFRS telah diadopsi ke dalam 

PSAK, kecuali IFRS 1 First Time Adoption International Financial Reporting Standards 

karena IFRS 1 tidak dapat diterapkan apabila belum mengadopsi penuh IFRS, IAS 41 

Agriculture yang belum diadopsi karena masih menunggu IASB merevisi standar tersebut, 

IFRIC 15 Agreement for the Construction of Real Estate yang ditunda pemberlakuannya 

(Kartikahadi. dkk 2016). 

Dengan melakukan konvergensi IFRS, Indonesia akan memperoleh manfaat-manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi 

Keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability). 

2. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi 

3. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang  fundraising (penggalangan dana) 

melalui pasar modal secara global.  

4. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. 

5. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain mengurangi kesempatan 

untuk melakukan manajemen laba (Claudya, 2014). 

Sementara itu, Indonesia juga memiliki beberapa masalah dan tantangan yang 

dihadapi dalam konvergensi IFRS antara lain: 

1. Ketidakstabilan nilai rupiah 

2. Landasan hukum yang berbeda 

3. Profesi penunjang lain yang belum berkembang setaraf internasional 

4. Frekuensi perubahan IFRS (Kartikahadi, dkk 2016) 
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Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Hipotesis 

 Kualitas akrual dapat dipengaruhi oleh kesalahan pengukuran akrual seperti 

kesalahan estimasi yang disengaja muncul dari insentif untuk mengelola pendapatan dan dari 

tindakan oportunistik manajemen serta ketidakpastian lingkungan (Francis, et.al 2005). 

Dengan adanya IFRS yang merupakan standar akuntansi yang lebih memberikan penekanan 

pada prinsip yaitu principle based, dari sebuah transaksi saat mencatatnya, sehingga dapat 

mengurangi tindakan oportunistik manajemen yang memanfaatkan kebijakan akuntansi yang 

legal demi kepentingan dirinya maupun perusahaan yang berdampak pada peningkatan kualitas 

laba (Senjani, 2013). Hal ini telah dibuktikan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

oleh penelitian Putri (2014) dan Windarti (2016) telah menemukan bahwa kualitas akrual 

meningkat setelah konvergensi IFRS artinya, terdapat perbedaan kualitas akrual sebelum dan 

sesudah konvergensi IFRS.  

H1: diduga terdapat perbedaan kualitas akrual sesudah konvergensi IFRS dibandingkan 

dengan sebelum konvergensi IFRS. 

 Penerapan IFRS sebagai principles based standards lebih dapat meningkatkan 

relevansi nilai informasi akuntansi. Hal ini karena pengukuran dengan fair value lebih dapat 

menggambarkan posisi dan kinerja ekonomik perusahaan. Penggunaan nilai kini atau nilai 

wajar menghasilkan laba dan nilai buku ekuitas yang lebih merefleksikan keadaan atau kondisi 

perusahaan yang sebenarnya karena penggunaan nilai wajar tidak melihat nilai masa lalu tetapi 

Asimetri 

Informasi (H3) 

Relevansi Nilai 

(H2) 

Kualitas Akrual 

(H1) 

Asimetri 

Informasi (H3) 

Relevansi Nilai 

(H2) 

Kualitas Akrual 

(H1) 

Sesudah Sebelum 

Konvergensi 

International 

Financial Reporting 

Standards (IFRS) 
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melihat nilai yang seharusnya melekat pada aset tertentu. Laba yang dihasilkan lebih mampu 

untuk menjelaskan nilai perusahaan. Sehingga jika nilai laba melalui earning per share tinggi 

dan nilai buku ekuitas melalui book value tinggi maka hal ini akan berdampak pada nilai 

perusahaan yang diwakili oleh harga saham perusahaan yang juga ikut tinggi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Barth et. al (2008) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi 

internasional atau IFRS berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan informasi 

akuntansi dimana lebih dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi.  Hal 

ini telah dibuktikan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Sukma & Yadnyana 

(2016), Wulandari & Adiati (2015) menemukan bahwa relevansi nilai laporan keuangan 

meningkat setelah konvergensi IFRS, ini berarti terdapat perbedaan relevansi nilai sebelum dan 

sesudah konvergensi IFRS.  

H2: diduga terdapat perbedaan relevansi nilai sesudah konvergensi IFRS dibandingkan 

dengan sebelum konvergensi IFRS.  

 Adanya konvergensi IFRS ini memiliki salah satu perubahan yang signifikan yaitu 

persyaratan pengungkapan yang lebih banyak dan lebih rinci. Hal ini berhubungan dengan 

asimetri informasi, semakin tinggi asimetri informasi akan membuat tingkat pengungkapan 

yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Artinya, semakin tinggi asimetri informasi akan 

membuat manajer semakin leluasa untuk mengatur informasi apa saja yang harus diungkapkan, 

disembunyikan, ditunda atau diubah. Sebaliknya, semakin rendah asimetri informasi akan 

membuat tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Artinya, dengan 

adanya konvergensi IFRS ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Sulistyanto, 

2008). Hal ini telah dibuktikan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Muller, 

Riedl & Sellhorn (2011) ; Edvandini, Subroto & Saraswati (2014) ; Ramadhan (2015) ; Turki, 

Wali & Bouljebene (2016) menemukan bahwa asimetri informasi meningkat setelah 

konvergensi IFRS artinya, terdapat perbedaan asimetri informasi sebelum dan sesudah 

konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3: diduga terdapat perbedaan asimetri informasi sesudah konvergensi IFRS 

dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2008-

2010 dan 2012–2014. 
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Metode Penelitian  

Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian event  study. Menurut Jogiyanto 

(2008) menyebutkan bahwa event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. 

Penelitian event study bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya 

konvergensi IFRS terhadap kualitas akrual, relevansi nilai serta asimetri informasi. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

1) Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) 

 Konvergensi IFRS merupakan penyelarasan standar internasional dari PSAK 

menuju IFRS, dimana laporan keuangan antar negara menjadi mudah untuk diperbandingkan 

dengan penerapan standar yang sama. Indonesia mulai menerapkan standar akuntansi berbasis 

IFRS per 1 januari 2012. Konvergensi inilah yang menjadi titik uji beda bagaimana kualitas 

akrual, relevansi nilai, dan asimetri informasi sebelum dan sesudah IFRS. 

2) Kualitas Akrual 

Pengukuran kualitas akrual dalam penelitian ini menggunakan model Francis, et. al (2005) 

yang digunakan Core, et.al (2007) dalam penelitiannya. Model Francis, et. al (2005) ini 

merupakan pengembangan dari model Dechow dan Dichev (2002) dan model Jones (1991).  

𝑇𝐶𝐴𝑖,𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐶𝐹𝑂𝑡−1 +  𝛽2𝐶𝐹𝑂𝑡 +  𝛽3𝐶𝐹𝑂𝑡+1 + 𝛽4 𝛥𝑅𝐸𝑉 +  𝛽5𝑃𝑃𝐸 +  𝜀 

Dengan cara menghitung sebagai berikut: 

TCAi,t (Total Current Accruals) = (∆aset lancar - ∆kas dan setara kas) – (∆kewajiban lancar-

∆hutang jangka pendek) 

∆Aset lancar = Aset lancar (t) – Aset lancar (t-1) 

∆Kas = Kas (t) – Kas (t-1) 

∆Kewajiban lancar = Kewajiban lancar (t) – Kewajiban lancar (t-1) 

∆Hutang Jangka Pendek = Hutang Jangka Pendek(t) – Hutang Jangka Pendek(t-1) 

CFO (Cash Flow Operation) (t-1) = Arus kas operasi sebelum tahun t  

CFO (Cash Flow Operation) (t) = Arus kas operasi pada tahun t 

CFO(Cash Flow Operation) (t+1) = Arus kas operasi setelah tahun t 

∆REV (Revenue) = Perubahan pendapatan 

∆REV = Pendapatan pada tahun (t) – Pendapatan sebelumnya (t-1) 

PPE (Property, Plan, and Equipment) = Aset tetap 

Setelah didapatkan nilai WCA, CFO, REV, dan PPE maka seluruhnya dibagi dengan 

rata-rata total aset perusahaan. Masukkan data dalam SPSS, kemudian dilakukan pencarian 
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nilai residual. Nilai residual kemudian diabsolutkan sehingga semakin rendah nilai absolut 

residual, semakin tinggi kualitas akrual selanjutnya dilakukan pengujian normalitas serta 

paired t-test (Wijaya, 2010). 

3) Relevansi Nilai  

 Penelitian ini menggunakan model yang digunakan oleh Himawan & Nugroho 

(2015) yaitu modified price model Ohlson (1995) dalam memeriksa hubungan antara nilai 

pasar ekuitas dengan dua variabel utama dalam pelaporan keuangan, yaitu nilai buku ekuitas 

dengan laba. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝐵𝑉𝑃𝑆𝑖𝑡 +  𝛽2𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

Keterangan: 

Pit   = harga saham perusahaan i pada saat t (akhir tahun ditambah dengan    

                    enam bulan) 

BVPSit = nilai buku ekuitas per lembar saham perusahaan i pada tahun t 

EPSit = laba bersih per lembar saham perusahaan i pada tahun t.  

ε = error 

Pengujian hipotesis relevansi nilai ini menggunakan pengujian chow test untuk 

menganalisis perubahan struktural hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel 

independen selama kurun waktu tertentu. Sebelum melakukan pengujian  chow test, model di 

atas harus memenuhi uji asumsi klasik agar memberikan kepastian bahwa persamaan regresi 

yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten (Ghozali, 2013).   

Selanjutnya, perbandingan relevansi nilai antara sebelum dan setelah konvergensi 

penuh IFRS dapat dilihat dari perbandingan nilai adjusted R2. Jika nilai adjusted R2 lebih besar 

secara signifikan untuk data periode setelah adopsi IFRS maka menunjukkan peningkatkan 

relevansi nilai informasi akuntansi. Sebaliknya Jika nilai adjusted R2 lebih kecil untuk data 

periode setelah adopsi IFRS maka menunjukkan penurunan relevansi nilai informasi akuntansi. 

Relevansi nilai diukur dengan besarnya koefisien korelasi (adjusted R2) antara variabel bebas 

dengan variabel terikat pada model regresi tersebut (Sukma, 2016). 

4) Asimetri Informasi 

 Dalam penelitian ini, asimetri informasi diukur menggunakan bid ask spread. 

(Stolle, 1989) mendefiniskan bahwa bid ask spread adalah selisih harga beli tertinggi saham 

dengan harga jual terendah saham yang diperdagangkan. Penelitian ini mengukur asimetri 

informasi dengan menggunakan relative bid-ask spread seperti dalam penelitian Ryan (1996) 

yang dioperasionalkan sebagai berikut: 
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𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡  =  
(𝑎𝑠𝑘𝑖𝑡 − 𝑏𝑖𝑑𝑖𝑡)

(𝑎𝑠𝑘𝑖𝑡 + 𝑏𝑖𝑑𝑖𝑡)/2
 × 100 

Keterangan: 

Spreadit = Relative bid-ask spread perusahaan i pada periode t 

ask priceit = Jumlah harga ask saham perusahaan i yang terjadi pada periode t 

bid priceit = Jumlah harga bid saham perusahaan i yang terjadi pada periode t 

Menurunnya asimetri informasi ditandai dengan penurunan bid-ask spread. Setelah 

menghitung bid-ask spread selanjutnya dilakukan pengujian normalitas serta paired t-test 

menggunakan uji beda Paired sample t-test. Perbedaan peningkatan atau penurunan asimetri 

informasi dapat diketahui dengan membandingkan nilai mean (rata-rata) sebelum dan sesudah 

konvergensi IFRS (Edvandini, 2014). 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing selama 

periode 2008-2010 dan 2012-2014. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang 

telah di publikasikan dari perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia berturut-

turut selama tahun penelitian 2008-2010 dan 2012-2014. Teknik sampling pada penelitian ini 

adalah nonprobability sampling, dengan menggunakan metode purposive sampling dengan 

judgement sampling yang memilih sampling berdasarkan kriteria-kriteria sampling yang sesuai 

dengan penelitian tersebut (Sekaran, 2009).  

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih sampel yang sesuai dengan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia berturut-turut selama tahun 

penelitian 2008-2010 dan 2012-2014. 

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangannya di bursa efek indonesia 

pada tahun 2008-2010 dan 2012-2014. 

3. Perusahaan manufaktur yang tidak menerapkan konvergensi International Financial 

Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2012-2014. 

4. Perusahaan manufaktur yang menghasilkan laba tahun berjalan pada periode penelitian 

2008-2010 dan 2012-2014. 

5. Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang Rupiah (Rp) dalam laporan 

keuangan berturut-turut selama tahun penelitian 2008-2010 dan 2012-2014. 

6. Perusahaan manufaktur yang memiliki tanggal laporan keuangan yang dipublikasikan per 

31 Desember serta telah diaudit oleh auditor selama tahun penelitian yaitu 2008-2010 dan 

2012-2014. 
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7. Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai Bid-Ask dalam data transaksi hariannya (daily 

trading) berturut-turut selama tahun penelitian 2008-2010 dan 2012-2014. 

Tabel 2.6 

Sampel Penelitian yang Memenuhi Kriteria 

No Kriteria sample Jumlah Sampel 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2010 dan 2012-2014. 
120 

2. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan  

laporan keuangan di website BEI pada tahun 2008-

2010 dan 2012-2014. 

(8) 

3. Perusahaan manufaktur yang tidak menerapkan 

konvergensi International Financial Reporting 

Standards (IFRS) pada tahun 2012-2014. 

(2) 

4. Perusahaan manufaktur yang tidak menghasilkan 

laba tahun berjalan pada periode penelitian 2008-

2010 dan 2012-2014. 

(4) 

5. Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan 

mata uang rupiah dalam laporan keuangannya tahun 

2008-2010 dan 2012-2014 

(21) 

6. Perusahaan manufaktur yang memiliki tanggal 

pelaporan keuangan selain 31 Desember  
(3) 

7. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai 

Bid-Ask tahun 2008-2010 dan 2012-2014 
(64) 

Jumlah sampel yang dijadikan dalam penelitian per tahun 18 

Total sampel yang dijadikan penelitian selama 6 tahun 108 

 

Metode Analisis 

Statistik Deskriptif 

 Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif terbagi menjadi tiga yaitu, statistik 

deskriptif kualitas akrual, statistik deksriptif relevansi nilai, statistik deskriptif asimetri 

informasi. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolonieritas 

Uji multikoloneritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonoeritas dalam model regresi diilihat dari nilai tolerance dan lawannya, Variable 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independent manakah 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 
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tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (VIF = 
1

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
). Nilai cutoff yang 

biasanya dipakai untuk menunjukkan tidak adanya nilai multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance ≥ 0,10 atau VIF ≤ 10 (Ghozali, 2013). 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu dengan yang lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-

Watson (DW Test) untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dan tidak ada variabel lag 

diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Hipotesis yang akan diuji adalah : 

H0 : Tidak ada autokorelasi (r=0) 

HA : Ada autokorelasi (r≠0) 

Menurut Santoso (2016), Mendeteksi adanya autokorelasi juga dapat dilihat dari 

besaran nilai durbin-watson (DW). Dengan kriteria pengambilan keputusan:  

Tabel 2.7 

Pengambilan Keputusan ada atau tidaknya autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak Dw dibawah -2 

Tidak ada korelasi negatif Tolak DW diatas 2 

Tidak ada korelasi positif atau negatif Tidak ditolak -2 < d < +2 
Sumber : Santoso, 2016 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamantan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (Ghozali, 2013). Salah satu metode yang 

dapat dilakukan untuk melihat tingkat heterokedastisitas adalah Sperman’s Rho (Trihendardi, 

2009), dengan hipotesis: 

H0 : Homokedastisitas 

HA : Heteroskedastisitas 
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Dengan pengambilan keputusan: 

H0 ditolak : apabila nilai sig-t < 0,05 

H0 diterima : apabila nilai sig-t > 0,05 

Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah data yang akan diteliti 

berdistribusi normal atau tidak serta menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual berdistribusi normal.  Untuk menguji normalitas data dapat dilakukan dengan uji 

Kolmogorov Smirnov. Uji K-S dilakukan dengan hipotesis: 

H0 : data residual berdistribusi normal 

HA : data residual berdistribusi tidak normal 

Dengann  nilai sig Z > 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal (Ghozali, 

2013).  

Uji Hipotesis 

Uji Chow Test 

Menurut Ghozali (2013), chow test adalah alat untuk menguji test for equality of 

coefficients atau uji kesamaan koefisien. Pengujian hipotesis untuk menguji ada tidaknya 

perbedaan relevansi nilai sebelum dan sesudah konvergensi IFRS dengan periode waktu enam 

tahun yaitu tahun tahun 2008-2010 dan 2012-2014.  

Dalam pengujian ini, memiliki tiga persamaan regresi: 

Periode 2008-2010 :Pit = β0+ β1 BVPSit + β2 EPSit + εit  n1=54 

Periode 2012-2014 :Pit = β0+ β1 BVPSit + β2 EPSit + εit  n2=54 

Periode 2008-2010 dan 2012-2014 :Pit = β0+ β1 BVPSit + β2 EPSit + εit  n3=108 

Uji Paired T-Test  

Uji ini dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan (paired); sampel yang 

berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua 

perlakuan atau pengukuran yang berbeda (Santoso, 2016). Uji Paired T-Test dilakukan dengan 

bantuan program software SPSS. kriteria pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikasi α 

= 0,05. Uji Paired T-Test digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata pada 

kualitas akrual, relevansi nilai dan asimetri informasi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. 

Jika data tersebut berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji 

paired t-test. 
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Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

Sama halnya dengan uji-t, uji wilcoxon ini dilakukan untuk menentukan apakah 

terdapat perbedaan kualitas akrual dan asimetri informasi sebelum dan sesudah konvergensi 

IFRS. Hanya saja, uji wilcoxon ini dilakukan ketika sudah diketahui bahwa data yang diteliti 

termasuk dalam katagori data yang berdistribusi tidak normal. Uji ini menggunakan dua sisi 

(two tailed). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data 

 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2008-2010 dan 2012 -2014. Adapun jumlah populasi dari penelitian 

ini sebanyak 120 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel 

sebanyak 18 perusahaan, dengan jumlah data 18 perusahaan X 6 tahun penelitian = 108 data. 

Statistik Deskriptif 

Tabel 2.8 

Statistik Deskriptif Kualitas Akrual, Relevansi Nilai dan Asimetri Informasi 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kualitas Akrual 

Sebelum IFRS 

54 ,00123 ,18757 ,0398293 ,03869631 

Kualitas Akrual 

Sesudah IFRS 

54 ,00241 6,85305 ,8409854 1,48015673 

P Sebelum IFRS 54 56,0 63550,0 6450,574 11754,0390 

EPS Sebelum IFRS 54 4,31501 3548,60156 440,7889078 696,88764058 

BVPS Sebelum 

IFRS 

54 1,36046 12180,25499 1724,2291651 2456,98540792 

P Sesudah IFRS 54 88,0 85000,0 10112,852 17769,8159 

EPS Sesudah IFRS 54 1,23176 2468,28337 443,6600783 613,68016175 

BVPS Sesudah 

IFRS 

54 157,26132 7337,88479 2012,6112690 2084,64937068 

Spread Sebelum 

IFRS 

54 ,33255 14,35407 2,4596147 2,50496814 

Spread Sesudah 

IFRS 

54 ,45366 7,65847 1,4190776 1,14771463 

Valid N (listwise) 54     

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 21, 2017 
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Hasil Uji Asumsi Klasik 

1) Hasil Uji Normalitas 

Dari hasil pengujian menggunakan uji komolgrov-smirnov (K-S) terdapat 

permasalahan bahwa data pada ketiga variabel ditatas yaitu kualitas akrual sesudah 

konvergensi IFRS yang diproksikan dengan total current accrual dengan sig 0,000, relevansi 

nilai sebelum konvergensi IFRS yang diproksikan dengan harga saham (P) dengan sig 0,000, 

earning per share (EPS) dengan sig 0,001, book value (BV) dengan sig 0,004 dan sesudah 

konvergensi IFRS harga saham (P) dengan sig 0,000, earning per share (EPS) dengan sig 

0,004, book value (BV)  dengan sig 0,005  serta asimetri informasi sebelum konvergensi IFRS 

yang diproksikan dengan spread memiliki nilai sig 0,013 dan sesudah konvergensi IFRS 

dengan sig 0,008 berdistribusi tidak normal karena nilai sig yang berada dibawah 0,05 yang 

berarti HA gagal ditolak. Sementara kualitas akrual sebelum konvergensi IFRS dengan sig 

0,062 berdistribusi normal karena nilai sig yang berada diatas 0,05 yang berarti H0 ditolak.  

Untuk mengatasi data yang tidak normal tersebut, maka peneliti melakukan 

transformasi data dengan menggunakan logaritma natural pada variabel relevansi nilai. 

Sementara pada variabel asimetri informasi dilakukan pemangkasan data dengan 

mengeluarkan data-data yang bersifat outlier. Variabel asimetri informasi, setelah dilakukan 

pemangkasan data dengan membuang 10 data outlier yang mengakibatkan jumlah data berubah 

dari 108 data menjadi 98 data observasi.  

Setelah dilakukannya transformasi data untuk variabel relevansi nilai dan 

mengeluarkan data yang bersifat outlier untuk variabel asimetri informasi, mengakibatkan 

perubahan nilai sig untuk  nilai P, EPS dan BV sebelum konvergensi IFRS yang berubah 

menjadi 0,738, 0,617 dan 0,674 yang berada diatas 0,05. Serta untuk nilai P, EPS dan BV 

sesudah konvergensi IFRS yang berubah menjadi 0,595, 0,802, 0,293 yang berada diatas 0,05. 

Sama halnya dengan nilai spread sebelum dan sesudah konvergensi IFRS yang berubah 

menjadi 0,061 dan 0,671 yang berada diatas 0,05. Dengan demikian hipotesis HA gagal 

diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. 

2) Hasil Uji Multikolonieritas 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa seluruh variabel bebas (independen) yang 

digunakan dalam variabel relevansi nilai ini memiliki nilai tolerance diatas 0,10 (tolerance > 

0,10). Seluruh variabel independen ini juga memiliki nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

dibawah 10 (VIF < 10). Hal ini menunjukkan bahwa dalam persamaan regresi untuk variabel 

relevansi nilai tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas 

multikolonieritas, sehingga seluruh variabel bebas tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 
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3) Hasil Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa relevansi nilai sebelum konvergensi 

IFRS memiliki nilai Durbin-Watson sebesar 2,204 yang menunjukkan tidak ada korelasi 

negatif. Untuk mengobati autokorelasi, peneliti melakukan transformasi data. Sehingga pada 

diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,927 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi baik itu positif maupun negatif. Sementara pada relevansi nilai setelah 

konvergensi IFRS memiliki nilai Durbin-Watson sebesar 1,512 yang menunjukkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi baik itu positif maupun negatif. 

4) Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Pada pengujian heteroskedastisitas diketahui bahwa relevansi nilai sebelum 

konvergensi IFRS seluruh variabel independen memiliki probabilitas signifikansi diatas 0,05. 

Probabilitas signifikansi EPS sebelum IFRS sebesar 0,265 > 0,05. Probabilitas signifikansi BV 

Sebelum IFRS sebesar 0,166 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Sementara pada relevansi nilai sesudah konvergensi IFRS pada tabel 4.15 

menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai sig < 0,05 yang berarti terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mengobati heteroskedastisitas yang terjadi pada relevansi nilai 

sesudah konvergensi IFRS maka peneliti melakukan transformasi data. Sehingga pada tabel 

4.16 probabilitas signifikansi EPS sesudah IFRS sebesar 0,150 > 0,05. Probabilitas signifikansi 

BV sesudah IFRS sebesar 0,737 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Pengujian Hipotesis 

a. Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

 Dalam penelitian ini variabel kualitas akrual memiliki data yang tidak 

berdistribusi normal sehingga menggunakan uji wilcoxon signed rank test.  

Tabel 2.9 

Uji Wilcoxon Signed Rank Test Kualitas Akrual 
Test Statisticsa 

 Kualitas Akrual 

Setelah 

Konvergensi 

IFRS - Kualitas 

Akrual Sebelum 

Konvergensi 

IFRS 

Z -3,285b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
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a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 21, 2017 

 Dari hasil pengujian yang terdapat pada tabel 2.9 diatas dapat kita ketahui bahwa 

hipotesis pertama yaitu diduga terdapat perbedaan kualitas akrual sesudah konvergensi IFRS 

dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS. Pada tabel 2.9 menunjukkan bahwa nilai sig 

0,001 < 0,05. Sehingga nilai probabilitas sig < 0,05 hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kualitas 

akrual sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS. maka 

kesimpulannya, hipotesis pertama diterima. 

b. Uji Chow Test  

Uji chow test adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients atau uji 

kesamaan koefisien. Pengujian hipotesis ini dipilih karena dapat menguji perubahan struktural 

(structural change) hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel independen 

selama kurun waktu tertentu (Ghozali, 2013). Terjadinya perubahan struktural menunjukkan 

bahwa nilai parameter variabel-variabel informasi akuntansi mungkin menjadi tidak sama 

selama kurun waktu 2008-2010 dan 2012-2014 karena peristiwa konvergensi IFRS. Chow test 

dapat digunakan untuk menguji kesamaan koefisien dalam data runtun waktu dengan 

mengklasifikasikan kelompok amatan menjadi “sebelum” dan “sesudah”. 

Tabel 2.10 

Hasil Equality of Coefficient dengan Chow Test 

Notasi Keterangan Nilai 

RSSr Sum of Squares Residuals (2008-2010) 

dan (2012-2014) 

 37,996 

RSSur1 Sum of Squares Residuals (2008-2010) 18,442  

RSSur2 Sum of Squares Residuals (2012-2014) 14,493  

RSSur RSSUR1+ RSSUR2  32,935 

K Jumlah parameter yang diestimasi 3  

n1 Jumlah amatan sebelum konvergensi 

IFRS 

54  

n2 Jumlah amatan sesudah konvergensi 

IFRS 

54  

F hitung ((RSSr -RSSur/k)/(RSSur)/(n1+n2-2k)  5,225 

F tabel df=3, n=102, α= 0,05  2,69 
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 21, 2017 

 Tabel 2.10 menyajikan hasil chow test. Hasil pada tabel mengindikasikan bahwa 

konvergensi IFRS pada tahun 2012 mempengaruhi hubungan antara harga saham dan informasi 

akuntansi. Hasil pengujian menunjukkan terjadi structural change model relevansi nilai 

laporan keuangan. Hal ini terlihat dari nilai F hitung sebesar 5,225 yang melebihi nilai F tabel 
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sebesar 2,69. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan relevansi nilai sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan sebelum 

konvergensi IFRS maka kesimpulannya, hipotesis kedua diterima. 

c. Uji Paired T Test  

 Uji Paired T-Test digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata 

asimetri informasi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. Data asimetri informasi 

berdistribusi normal setelah melakukan pengeluaran data outlier, maka pengujian hipotesis 

penelitian ini menggunakan uji paired t-test. 

Tabel 2.11 

Uji Paired T Test Asimetri Informasi 
  Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

SPREAD 

Sebelum IFRS 

– SPREAD 

Sesudah IFRS 

,84707562 1,32250995 ,18892999 ,46720641 1,22694483 4,484 48 ,000 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS Versi 21, 2017 

 Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel 2.11 diatas dapat kita ketahui 

bahwa hipotesis ketiga yaitu diduga terdapat perbedaan asimetri informasi sesudah 

konvergensi IFRS dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS. Pada tabel 2.11 

menunjukkan bahwa nilai sig 0,000 < 0,05. Sehingga nilai probabilitas sig < 0,05 serta t hitung 

sebesar 4,484 > t tabel sebesar 2,011 hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan 

keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan asimetri informasi 

sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS. maka 

kesimpulannya, hipotesis ketiga diterima. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Terdapat perbedaan kualitas akrual sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan 

sebelum konvergensi IFRS. 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa nilai standar deviasi kualitas akrual sebelum 

konvergensi IFRS sebesar 0,03869631 dan nilai standar deviasi kualitas akrual sesudah 

konvergensi IFRS sebesar 1,48015673. Dapat dilihat bahwa kualitas akrual sebelum 

konvergensi IFRS lebih baik dibandingkan sesudah konvergensi IFRS, karena semakin besar 
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nilai standar deviasi residual kualitas akrual maka semakin rendah pula kualitas akrual laporan 

keuangan. Sebaliknya semakin kecil nilai standar devasi residual kualitas akrual maka semakin 

tinggi kualitas laporan keuangan. 

Hal ini disebabkan besarnya nilai standar deviasi total current accrual sesudah 

konvergensi IFRS yakni sebesar 4,65335681 lebih besar dibandingkan dengan nilai standar 

deviasi total current accrual sebelum konvergensi IFRS yakni sebesar 0,07738757. Serta total 

current accrual sesudah konvergensi IFRS yang lebih besar dibandingkan dengan cash flow 

operation, revenue, serta  aset tetap sesudah konvergensi IFRS mengindikasikan bahwa modal 

kerja akrual yang tidak sesuai atau memiliki selisih lebih besar dengan realisasi arus kas operasi 

dan perubahan pendapatan serta aset tetap yang dimiliki perusahaan.  

Sehingga adanya selisih ini diduga merupakan kesalahan estimasi yang disengaja muncul dari 

insentif untuk mengelola pendapatan dan dari tindakan opportunistik manajemen, serta 

ketidakpastian lingkungan seperti belum selesainya masa konvergensi IFRS periode 2012-

2014. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kualitas akrual sesudah konvergensi 

IFRS dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS yang hasilnya, kualitas akrual sebelum 

konvergensi IFRS lebih baik dibandingkan dengan sesudah konvergensi IFRS dengan kata lain, 

kualitas akrual sesudah konvergensi IFRS mengalami penurunan sehingga terjadi penurunan 

kualitas laba berdasarkan akuntansi sesudah konvergensi IFRS. 

 

Terdapat perbedaan relevansi nilai sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan 

sebelum konvergensi IFRS. 

Dari hasil pengujian didapatkan nilai adjusted R2 relevansi nilai sebelum dan 

sesudah konvergensi IFRS. Nilai adjusted R2 sebelum konvergensi IFRS adalah 0,892 dan nilai 

adjusted R2 sesudah konvergensi IFRS adalah 0,918. Dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan 

nilai adjusted R2 yang menandakan bahwa adanya peningkatan relevansi nilai laporan 

keuangan sesudah konvergensi IFRS. Hal ini terjadi kemungkinan karena penggunaan fair 

value dibandingkan cost history dalam penilaian laporan keuangan perusahaan sesudah 

konvergensi IFRS, yang menyebabkan laba dan nilai buku ekuitas lebih dapat merefleksikan 

keadaan atau kondisi perusahaan yang sebenarnya yang diukur melalui harga saham. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Wulandari & Adiati (2015), Sukma & 

Yadnyana (2016) serta Ramadhan (2015)  bahwa terdapat perbedaan relevansi nilai sesudah 

konvergensi IFRS dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS yang hasilnya, relevansi 

nilai sesudah IFRS mengalami peningkatan sehingga mengalami peningkatan kualitas laba 

berdasarkan pasar sesudah konvergensi IFRS.  
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Terdapat perbedaan asimetri informasi sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan 

sebelum konvergensi IFRS 

Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata spread sebelum konvergensi 

IFRS sebesar 2,4596147 lebih besar dari nilai rata-rata spread sesudah konvergensi IFRS 

sebesar 1,4190776. Hal ini menandakan bahwa asimetri informasi yang terjadi sesudah 

konvergensi IFRS lebih kecil dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS. Sehingga 

menyebabkan kualitas informasi laporan keuangan sesudah konvergensi IFRS meningkat 

dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan 

IFRS menyebabkan pengungkapan yang lebih rinci dan detail pada laporan keuangan sehingga, 

informasi yang dimiliki pihak internal maupun pihak eksternal memiliki tingkat informasi yang 

hampir sama terhadap perusahaan yang artinya, tidak ada kecenderungan untuk 

menyembunyikan informasi yang dimiliki perusahaan antara pihak internal perusahaan 

terhadap pihak eksternal perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Muller, Riedl & Sellhorn (2011) ; Edvandini, Subroto & Saraswati (2014) ; Ramadhan (2015) 

; Turki, Wali & Bouljebene (2016) bahwa terdapat perbedaan asimetri informasi sesudah 

konvergensi IFRS dibandingkan dengan sebelum konvergensi IFRS yang hasilnya, mengalami 

penurunan asimetri informasi sehingga, terjadinya peningkatan kualitas informasi laporan 

keuangan sesudah konvergensi IFRS. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan kualitas akrual sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan 

sebelum konvergensi IFRS yang hasilnya, mengalami penurunan kualitas laba berdasarkan 

akuntansi sesudah konvergensi IFRS. 

2. Terdapat  perbedaan relevansi nilai sesudah konvergensi IFRS dibandingkan dengan 

sebelum konvergensi IFRS yang hasilnya, mengalami peningkatan kualitas laba berdasarkan 

pasar sesudah konvergensi IFRS. 

3. Terdapat perbedaan asimetri informasi sesudah konvergensi IFRS dibandingkan 

dengan sebelum konvergensi IFRS yang hasilnya, mengalami peningkatan kualitas informasi 

laporan keuangan sesudah konvergensi IFRS. 
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Saran 

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel penelitian dengan 

pengukuran proksi kualitas laba berdasarkan akuntansi seperti, persistensi, dan prediktabilitas 

serta kualitas laba berdasarkan pasar seperti ketepatan waktu dan konservatisme. Kemudian 

memperbanyak jumlah sampel dan memperpanjang periode pengamatan khususnya periode 

pengamatan sesudah konvergensi IFRS yaitu setelah tahun 2014 agar dapat melihat pengaruh 

penerapan IFRS secara keseluruhan dalam pengembangan penelitian ini. 
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