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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

  Konvergensi PSAK dengan IFRS/IAS merupakan salah satu komitmen 

dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah bergabung dengan 

International Federation of Accountants (IFAC). Diharapkan konvergensi 

PSAK ke dalam IFRS akan meningkatkan fungsi pasar modal global dengan 

menyediakan informasi yang lebih dapat diperbandingkan dan berkualitas 

tinggi kepada investor (Barth 2008). Selain itu IFRS menjanjikan tersedianya 

informasi keuangan yang lebih akurat, komprehensif dan tepat waktu 

dibandingkan standar akuntansi nasional yang banyak dipengaruhi oleh 

hukum negara, politik dan perpajakan di negara tersebut (Ball 2006). 

  Indonesia mulai melaksanakan konvergensi International Financial 

Reporting Standards (IFRS) terhadap Standar Akuntansi Keuangan pada 

tahun 2008. Konvergensi ini dilakukan secara bertahap dengan target pertama 

penerapan IFRS dapat diselesaikan pada tahun 2012. Penerapan IFRS di 

Indonesia ini lebih lambat dibandingkan negara-negara di Uni Eropa yang 

telah mengharuskan perusahaan untuk menerapkan IFRS secara penuh mulai 1 

Januari 2005. Sementara itu, Australia telah menerapkan IFRS secara lebih 

awal lagi yaitu pada tahun 2002. 

  Pada periode 1973-1984, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah 

membentuk Komite Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan 
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standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip 

Akuntansi Indonesia (PAI). Pada periode 1984-1994, komite PAI melakukan 

revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip 

Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994, Komite standar 

akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia 

dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan 

dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut 

menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar 

harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB. 

  Pada periode 1994-2004, ada perubahan Kiblat dari US GAAP ke 

IFRS, hal ini ditunjukkan Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari 

Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International 

Accounting Standards sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi 

keuangan Indonesia. Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk 

menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten 

dengan IAS. Beberapa standar diadopsi dari US GAAP dan lainnya dibuat 

sendiri.  

  Pada periode 2006-2008, merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, Sejak 

tahun 1995 sampai tahun 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun 

penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni 

pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 

Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun 2006 dalam 



3 
 

kongres IAI X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan 

diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan 

semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata 

tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru 

mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar. 

  Konvergensi IFRS di Indonesia mulai dilakukan dengan berlakunya 

tiga PSAK berbasis IAS secara efektif pada tahun 2008. Disusul dengan satu 

PSAK berbasis IAS yang berlaku efektif pada tahun 2009. Pada tahun 2010 

terdapat tiga PSAK dan satu ISAK berbasis IAS/IFRS dan lima Pencabutan 

PSAK yang sebelumnya berlaku efektif, selanjutnya tahun 2011 terdapat 15 

PSAK dan enam ISAK berbasis IFRS yang berlaku efektif. 

Berikut adalah Roadmap konvergensi IFRS di Indonesia: 

Pengadopsian IFRS yang dimulai sejak tahun 2008 menjadi standar 

akuntansi lokal menjadi suatu keharusan bagi tiap negara. Hal ini dikarenakan 

semakin pesatnya perkembangan teknologi dan era globalisasi yang menuntut 

adanya standar akuntansi internasional, dengan tujuan menghasilkan 

informasi keuangan dengan kualitas yang baik dan dapat diterima secara 

umum. Informasi akuntansi yang umumnya digunakan oleh investor untuk 

menilai sebuah kinerja perusahaan. 

Pengadopsian IFRS ke PSAK di Indonesia ini merupakan sebuah 

langkah penting apabila Indonesia ingin bersaing dengan negara-negara yang 

lain. Indonesia merupakan anggota dari G20. Pada forum G20 di Washington 

DC tahun 2008 anggota diminta untuk menganut IFRS untuk meningkatan 
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transparansi dan akuntabilitas (Martani, 2015). Selain G20, Indonesia sendiri 

juga merupakan anggota ASEAN. Mulai 2015 ini AEC (Asean Economic 

Community) mulai berlaku, hal ini semakin menguatkan bahwa konvergensi 

IFRS ini semakin dibutuhkan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari ketua 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Rosita Uli Sinaga, yang mengatakan bahwa 

dengan menerapkan International Financial Reporting Standards (IFRS) 

maka laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan akan dapat diterima dan 

diakui secara global (Berita Satu, 2013). 

  IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia disamping itu Konvergensi IFRS adalah 

salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum, 

Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 

November 2008 secara prinsip-prinsip G20 yang dicanangkan sebagai berikut: 

1. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Strengthening Transparency 

and Accountability) 

2. Meningkatkan regulasi (Enhancing Sound Regulation) 

3. mempromosikan integritas di pasar keuangan (Promoting integrity in 

Financial Markets) 

4. Memperkuat kerjasama internasional (Reinforcing International 

Cooperation) 
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5. Menformasi lembaga keuangan internasional (Reforming International 

Financial Institutions) 

.    Penerapan IFRS diklaim akan memberi manfaat bagi peningkatan 

kualitas laporan keuangan. Hal ini telah mendorong dilakukannya penelitian-

penelitian untuk menguji secara empiris apakah penerapan IFRS telah 

meningkatkan kemampuan informasi akuntansi dalam mengestimasi harga 

saham, yang dikenal dengan studi relevansi nilai (value relevance). 

  Goodwill telah menjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan di 

beberapa negara. Perubahan mengenai peraturan, termasuk standar akutansi 

internasional Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 142 

yang dikeluarkan Financial Accounting Standards Board (FASB) mengenai 

Goodwill dan Other Intangible Asets mengakibatkan perusahaan harus 

menyesuaikan dengan aturan tersebut. Pada awalnya, goodwill diperlakukan 

dengan dikapitalisasi dan diamortisasi selama tidak lebih dari 20 tahun. Akan 

tetapi, dengan adanya aturan baru melalui SFAS No. 142 serta meningkatnya 

penggunaan akuntansi nilai wajar dalam standar akuntansi tersebut, maka 

perlakuan akuntansi goodwill juga mengalami pergeseran. Aturan Impairment 

test (uji penurunan nilai) diterapkan untuk menggantikan perlakuan 

sebelumnya yaitu amortisasi. Sayangnya, peraturan mengenai goodwill tidak 

dapat diterapkan secara penuh di berbagai negara. Permasalahan penerapan 

dan peralihan dari aturan yang lama ke aturan yang baru membutuhkan 

pemahaman lebih. 
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  Dari sekian lama perjalanan sejarah (20 abad lebih), konsep mengenai 

goodwill mengalami perubahan demi perubahan. Di awal-awal, goodwill 

dianggap sebagai nilai lebih dari suatu perusahaan di mata customernya, 

belakangan konsep mengenai goodwill semakin berkembang, dimana banyak 

pelaku bisnis dan accountant menganggap bahwa goodwill merupakan hasil 

dari kemampuan perusahaan memperoleh laba dari investor. Goodwill suatu 

perusahaan terjadi sebagai akibat dari adanya hubungan baik, management 

baik, cara mengatur jalannya perusahaan yang sistematis dan efisien. 

Perusahaan yang memiliki goodwill dapat dipindah tangankan dengan harga 

yang tinggi, memperoleh untung banyak, dan sahamnya dapat dijual dengan 

harga yang tinggi pula pada bursa saham. 

  Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja  keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Menurut PSAK 1 

Revisi 2009). Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dapat digunakan 

untuk melakukan pertanggung jawaban kinerja perusahaan kepada investor, 

kreditur dan pemerintah serta digunakan untuk mengambil suatu keputusan. 

  Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor yang ada dan 

potensial dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan 

sumber daya untuk entitas. Laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai 
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dasar pengambilan keputusan ialah laporan keuangan yang berkualitas, yang 

mampu memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Oleh karena itu, 

dalam penyusunan laporan keuangan ini terdapat suatu standar yang mengatur 

agar laporan keuangan yang dibuat dapat relevan, handal, dapat dimengerti 

dan dapat diperbandingkan. Standar akuntansi berisi tentang aturan-aturan 

dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian suatu pos dalam 

laporan keuangan. 

  Investasi merupakan sejumlah dana atau sumber lainnya yang 

dikumpulkan saat ini untuk memperoleh keuntungan pada masa depan. 

Biasanya investor berinvestasi untuk memperoleh keuntungan pada masa yang 

akan datang. Selain itu investasi juga bertujuan untuk mendapatkan kehidupan 

yang lebih baik di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan 

untuk menghemat pajak dengan risiko sekecil mungkin (Eduardus, 2010: 2). 

  Untuk mencapai tujuan perusahaan manajer membuat keputusan 

investasi yang menghasilkan net present value positif Fama (1978) 

mengatakan bahwa keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan dapat 

menentukan nilai perusahaan tersebut. Jenis pengeluaran modal mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap nilai perusahaan, karena jenis informasi tersebut 

akan membawa informasi tentang pertumbuhan pendapatan yang diharapkan 

di masa yang akan datang. 

  Nilai perusahaan itu sendiri diamati melalui kemakmuran pemegang 

saham yang dapat diukur melalui harga saham perusahaan di pasar modal. 
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Harga saham dapat dijadikan proksi sebagai nilai perusahaan apabila pasar 

telah memenuhi syarat efisisen secara informasional. Namun harga saham di 

pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan 

penawaran investor, sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat 

dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan (Hasnawati, 2005) 

  Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta manajemen PT Sekawan 

Intipratama Tbk (SIAP) untuk memberikan penjelasan terkait perubahan 

penyajian laporan keuangan periode Juni 2015 dan September 2015. Menurut 

data penyajian laporan keuangan Juni 2015 SIAP yang disampaikan ke BEI, 

perseroan menyajikan laporan keuangan menggunakan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2013. Dalam laporan tersebut, total aset 

perseroan Rp 4.973.895.848.000 atau sekitar Rp 4,9 triliun. Dari total aset 

tersebut, pos Goodwill yang di dalamnya terdapat hasil akuisisi dari entitas 

anak RITS Venture Limited tercatat sebesar Rp 4,79 triliun.  

  Dalam penyajian laporan keuangan September 2015, SIAP dengan 

tanpa memberikan informasi, mengubah penyajian laporan keuangan 

menggunakan PSAK 2009 sehingga total aset berubah drastis menjadi hanya 

Rp 307.935.822.000 atau sekitar Rp 307 miliar. Pos Goodwill pun berkurang 

menjadi hanya Rp 119 miliar. Terkait hal itu, BEI perlu mempertanyakan 

kejelasana atas laporan keuangan yang disajikan. Menurut Direktur Penilaian 

Perusahaan BEI Samsul Hidayat, perubahan penyajian laporan keuangan 

tersebut dinilai janggal sehuingga perlu dilakukan audit. "Kami tunggu 

penjelasan dari SIAP soal adanya perbedaan nilai aset. Info belum komplit. 
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Belum ada jawaban dari mereka," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, 

Jakarta, Senin (21/12/2015). (Detik finance, senin 4 januari 2016).  

  Kasus ini merupakan salah satu contoh tidak adanya kepatuhan ataupun 

tidak konsistennya perusahaan menggunakan standar penyajian laporan 

keuangan sehingga dalam pos goodwill mengalami banyak selisih karena 

adanya pengubahan standar penyajian laporan keuangan dengan tanpa 

memberikan informasi kepada pengguna khususnya para investor, dimana di 

kuartal ke dua di bulan Juni perusahaan menngunakan PSAK 2013 sedangkan 

di triwulan ke 3 pada bulan september menggunakan PSAK 2009 sehingga 

goodwill pada laporan keuangannya tidak memberikan informasi yang relevan 

bagi para investor ataupun para pemegang saham. Dari kasus tersebut peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian.  

  Laporan keuangan yang disajikan berdasaarkan prinsip historical cost 

telah mengalami penurunan relevansi nilai, karena diyakini tidak 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada saat ini (Lev dan Zarowin, 

1999). Hal ini membuat para investor beralih mencari informasi lainnya, yang 

lebih relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Standar akuntansi yang 

berdasarkan prinsip fair value diyakini lebih memiliki relevansi dengan 

memberikan informasi yang lebih berkualitas, karena dianggap 

menggambarkan keadaan sebenarnya dari kinerja perusahaan. 

  Berbagai penelitian tentang nilai relevansi dari informasi laporan 

keuangan menggunakan model Ohlson (1995), yang menyatakan bahwa 
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terdapat hubungan antara harga pasar saham dengan nilai buku ekuitas dan 

laba (Iatridis dan Rouvolis 2010; Chalmers et al. 2011; Khanagha 2011). 

Namun, penelitian-penelitian tersebut menemukan hasil yang beragam. 

Iatridis dan Rouvolis (2010) dengan menggunakan sampel perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek Yunani menemukan bahwa pada periode setelah adopsi 

IFRS terdapat peningkatan relevansi nilai dari nilai buku ekuitas dan laba 

terhadap harga saham. Sementara Kargin (2013), dengan menggunakan 

sampel perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock Exchange pada tahun 

1998-2011 menemukan bahwa setelah penerapan IFRS terdapat peningkatan 

relevansi nilai dari nilai buku ekuitas, namun tidak ditemukan adanya 

peningkatan relevansi nilai atas laba.  

  Hasil yang berbeda ditemukan oleh Chalmers et al. (2011). Dengan 

menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Australian Securities 

Exchange selama tahun 1990-2008, Chalmers et al. (2011) menemukan bahwa 

laba menjadi lebih memiliki relevansi nilai setelah penerapan IFRS, sementara 

relevansi nilai dari nilai buku ekuitas tidak ditemukan meningkat pada periode 

setelah penerapan IFRS. Khanagha (2011) melakukan penelitian relevansi 

nilai dari informasi akuntansi sebelum dan sesudah periode implementasi 

IFRS pada perusahaan yang tercatat di pasar saham Uni Emirat Arab. Hasil 

penelitian Khanagha (2011) menunjukkan bahwa relevansi nilai informasi 

akuntansi mengalami penurunan setelah periode penerapan IFRS, hal ini 

berarti bahwa perubahan standar akuntansi lokal menjadi IFRS di Uni Emirat 

Arab tidak membawa perbaikan dalam relevansi nilai informasi akuntansi.  
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  Hasil yang serupa ditemukan Hung dan Subramayam (2007) yang 

menemukan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kenaikan nilai 

relevansi dari nilai buku ekuitas dan laba pada perusahaan di Jerman pada 

tahun pertama perusahaan mengadopsi IAS/IFRS pada tahun 1998-2002. 

Hasil ini serupa dengan Callao et al. (2007) yang dengan sampel perusahaan 

yang terdaftar di IBEX 35 (35 saham paling likuid di Madrid Stock 

Exchange), menemukan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi tidak 

mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka pendek, namun 

diharapkan akan terjadi perubahan dalam jangka menengah dan jangka 

panjang. Penelitian tentang relevansi nilai di Indonesia antara lain dilakukan 

oleh Agusti dan Rahman (2011) yang menemukan adanya relevansi nilai dari 

laba dan nilai buku ekuitas pada sampel perusahaan terdaftar di BEI pada 

periode 2007-2009.  

  Tahun 1982 Brookings Institute (Kaplan & Norton, 2004) melaporkan 

62% aset berwujud suatu perusahaan mempengaruhi nilai pasar perusahaan. 

Sedangkan 38% dipengaruhi oleh aset tak berwujud  (intangible assets). 

Namun pada awal 1990-an perbandingan tersebut berbalik menjadi 38% untuk 

aset berwujud dan 62% untuk aset tak berwujud. Bahkan pada tahun 2000-an 

diperkirakan berubah menjadi 10-15% untuk aset berwujud dan porsi besar 

nilai pasar suatu perusahaan dipengaruhi oleh aset tak berwujud antara 85-

90%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kepentingan 

informasi pelaporan aset tak berwujud dalam laporan keuangan perusahaan. 
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  Penelitian mengenai hubungan antara aset tak berwujud yang dapat 

diidentifikasikan dan goodwill terhadap nilai relevansi telah dilakukan oleh 

Dahmash et al (2009) di Australia, yang menunjukkan bahwa pelaporan 

goodwill dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi memiliki nilai yang 

relevan, tetapi informasi tersebut dapat diandalkan. Adanya perubahan standar 

akuntansi yang mengatur penilaian aset tak berwujud di Indonesia dari PSAK 

19 (revisi 2000) menjadi PSAK 19 (revisi 2010), diduga mempengaruhi nilai 

relevansi dan reliabilitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.  

  Akuntansi untuk aktiva tidak berwujud (intangibles) telah menjadi 

subjek perdebatan di banyak negara. Permasalahan utama yang muncul 

mengenai pengakuan dari aktiva tidak berwujud sebagai harta (assets). Jika 

diakui sebagai harta, muncul perdebatan selanjutnya mengenai pengukurannya 

dan perlakuan akuntansi terbaik yang mampu menunjukkan sumber daya dan 

kinerja dari perusahaan (Shahwan, 2002). Aktiva tidak berwujud umumnya 

digolongkan menjadi dua kelompok besar yaitu yang dapat diidentifikasi 

(identifiable), seperti patent, franchises, organization costs, computer 

software costs, dan lain-lain, serta yang unidentifiable seperti goodwill 

(Belkaoui, 1993).  

  Godfrey et al (2008) melakukan penelitian di perusahaan-perusahaan 

Australia, menemukan bahwa Australian Equivalent to International 

Financial Reporting Standart (AIFRS) umumnya menyampaikan informasi 

tambahan untuk investor mengenai goodwill. Tyastri & Fatima (2013) 

melakukan penelitian nilai relevansi nilai aset tak berwujud dan goodwill 
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setelah penerapan PSAK 19 (revisi 2010) menemukan bahwa adanya 

peningkatan relevansi nilai aset tak berwujud dan goodwill terhadap harga 

saham. Selain itu, penelitian Nico (2013) juga membuktikan bahwa relevansi 

nilai goodwill meningkat setelah PSAK 19 (revisi 2010) mengadopsi IAS 138. 

Dari perbedaan aturan mengenai goodwill yang di amortisasi atau di uji 

penurunan nilainya yang mempengangaruhi relevansi nilai bagi pengguna 

laporan keuangan dan nilai perusaahan pada perusahaan yang melakukan 

akuisisi. Ukuran kinerja untuk menunjukkan perlunya tindakan korektif, perlu 

untuk menunjukkan sejauh mana penciptaan nilai awalnya direncanakan 

sebenarnya telah direalisasikan, yang dapat dilihat dari nilai perusahaannya.  

  Olieveira et al. (2010) berargumen bahwa relevansi nilai Goodwill 

meningkat karena IAS 38 tidak memberlakukan sistem amortisasi goodwill 

karena informasinya tidak relevan bagi investor. Hal ini sejalan dengan 

pendapatan Financial Accounting Standard Board (FASB) (2001), dimana 

pengguna laporan keuangan tidak mempertimbangkan beban amortisasi 

goodwill sebagai informasi yang berguna dalam menganalisis alternatif 

investasi.  

  Tyastri & Fatimah (2013), melakukan penelitian mengenai value 

relevance aset tak berwujud dan goodwill setelah penerapan PSAK 19 (revisi 

2010), yang menghasilkan bahwan pelaporan goodwill memiliki nilai relevan 

terhadap harga pasar saham perusahaan setelah penerapan PSAK 19 (revisi 

2010) dan menunjukkan adanya peningkatan relevansi nilai terhadap harga 

pasar saham perusahaan, dimana sebelum penerapan PSAK 19 (revisi 2010) 
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informasi goodwill tidak memiliki relevansi nilai terhadap harga pasar 

perusahaan. Namun pengaruh goodwill terhadap harga pasar perusahaan 

bernilai negatif.  

  Pada penelitian Kusuma (2017), membuktikan tidak terbukti bahwa 

goodwill impairment mempunyai pengaruh terhadap harga saham, ini terjadi 

karena investor mungkin menganggap bahwa goodwill impairment merupakan 

bagian yang tidak berpengaruh secara material terhadap kinerja keuangan 

yang digambarkan melalui tingkat laba. Investor melihat bahwa goodwill 

impairment yang tersaji tidak mengurangi saham secara signifikan sehingga 

reaksi investor adalah positif yang mengakibatkan harga saham tidak berubah 

negatif.  

  Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan dan diuraikan 

di atas, serta fenomena yang ada, maka peneliti akan mengembangkan 

penelitian sebelumnya dari Tyastri & Fatimah (2013) dan penelitian terdahulu 

yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya dari Tyastri & Fatimah (2013) adalah menggunakan 

sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode 2011-2015, 

sedangkan di penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dengan periode 2011-2016. Perbedaan selanjutnya pada 

penelitian Tyastri & Fatimah (2013) pada variabel independen berupa aset 

tidak berwujud, goodwill, dan tata kelola perusahaan. variabel kontrol berupa 

laba per saham dan nilai buku ekuitas. Variabel indikator berupa PSAK 19  

sedangkan pada penelitian ini variabel independennya berupa goodwill dan 
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nilai perusahaan. Tidak menggunakan variabel kontrol. Variabel indikatornya 

berupa konvergensi dan full adopsi IFRS. 

  Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur dikarenakan 

perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya yang 

dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus, mulai dari pembelian 

bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi produk yang siap di 

jual. Perusahaan manufaktur lebih membutuhkan sumber dana jangka panjang 

untuk membiayai operasi perusahaan mereka salah satunya dengan investasi 

saham oleh para investor. 

  Maka peneliti ini mencoba melakukan penelitian yang berjudul 

ANALISIS PENGARUH RELEVANSI NILAI GOODWILL, NILAI 

PERRUSAHAAN TAHAP KONVERGENSI DAN FULL ADOPSI IFRS 

DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERCATAT DI BEI. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

a. Apakah goodwill memilki nilai yang relevan dalam menjelaskan harga 

pasar saham perusahaan tahap kovergensi dan full adopsi IFRS di 

Indonesia ? 

b. Apakah nilai perusahaan menjelaskan harga pasar saham pada tahap 

Konvergensi dan full adopsi  IFRS di Indonesia ? 
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c. Apakah terdapat perbedaan relevansi nilai goodwill pada tahap 

konvergensi dan full adopsi IFRS di Indonesia ? 

d. Apakah terdapat perbedaan nilai perusahaan pada tahap konvergensi dan 

full adopsi IFRS ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis pengaruh goodwill  terhadap harga pasar saham pada 

tahap konvergensi dan full adopsi IFRS di Indonesia. 

b. Untuk menganalisis pengaruh nilai perusahaan terhadap harga saham pada 

tahap konvergensi dan full adopsi IFRS di Indonesia. 

c. Untuk menganalisis perbedaaan relevansi nilai goodwill pada tahap 

konvergensi dan full adopsi IFRS di Indonesia. 

d. Untuk menganalisis perbedaan nilai perusahaan pada tahap konvergensi 

dan full adopsi IFRS. 

1.4.Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para 

pembaca maupun bagi penyusun khususnya. Adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah:  

a. Bagi Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembanding hasil 

riset yang berkaitan dengan konvergensi dan full adopsi IFRS berdasarkan 

nilai perusahaan dan relevansi nilai goodwill, dengan cara mengacu pada saran 
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penelitian terdahulu dan pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

dengan perbedaan-perbedaan baik variabel-variabel yang ada, sampel, masa 

penelitian dan sebagainya. 

b. Bagi Investor 

 Penelitian diharapkan dapat mengevaluasi nilai laba, nilai buku ekuitas dan 

arus kas operasi yang dapat digunakan untuk keputusan investasi khususnya di 

pasar modal. Bagi manajemen perusahaan, penelitian dapat dijadikan arahan 

akan pentingnya melakukan pelaporan keuangan secara relevan dengan 

penggunaan standar pelaporan IFRS. 

c. Bagi Penelitian Berikutnya  

 Hasil penelitian ini  dapat digunakan sebagai referensi dan bahan 

pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya bagi penelitian 

mengenai konvergensi dan full adopsi IFRS yang mempengaruhi nilai 

relevansi goodwill dan nilai perusahaan terhadap harga saham . 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan secara 

singkta terdiri dari lima (5) bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya 

saling berkaitan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut : 
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BAB I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini pendahuluan yang menguraikan secara garis 

besar latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini bertujuan menjelaskan mengenai teori-teori 

yang ada kaitannya dengan penelitian yang meliputi : Sejarah 

Konvergensi IFRS di Indonesia, Sejarah Full Adopsi IFRS di 

Indonesia, Perlakuan Goodwill Menurut SAK dan IFRS, , 

Laporan Keuangan pada Tahap Konvergensi dan Full Adopsi 

IFRS, Pengertian Goodwill, Relevansi Nilai, Nilai Perusahaan, 

Landasan Hukum Islam. 

      BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini bertujuan menjelaskan mengenai metode 

penelitian yang digunakan antara lain : Jenis Penelitian, 

Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data, Variabel 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, 

dan Alat Analisis Data. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisa dan pembahasan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi 

hasil penelitian tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian 

dan pembahasan, saran dan rekomendasi tentang perbaikan 

yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan 

masalah temuan pada penelitian.  

 

 

 

 

 


