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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Signalling Theory  

Signalling Theory menekankan pada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. 

Informasi ini yang nantinya akan digunakan oleh investor di pasar modal sebagai 

alat analisa dalam pengambilan keputusan investasi. Signal menurut Brigham dan 

Houston (2001) adalah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang 

memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan. Setijawan (2011) menyatakan bahwa berdasarkan signalling 

theory, perusahaan yang melaporkan adanya goodwill dan aktiva tak berwujud 

bisa dianggap sebagai sinyal yang positif oleh investor karena dianggap memiliki 

intellectual capital yang tinggi sehingga investor beranggapan perusahaan 

tersebut memiliki potensi pendapatan yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

Sinyal positif dari investor tersebut akan berdampak pada naiknya harga saham 

perusahaan. 

2.1.2. Teori efesiensi pasar  

 Teori efisiensi pasar merupakan bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap 

suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan baru karena masuknya 

informasi baru dan relevan ke dalam pasar merupakan hal yang penting. Jika pasar 

bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang 

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini 
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disebut dengan pasar efisien. Efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi 

pasar secara informasi (informationally efficient market) yaitu bagaimana pasar 

bereaksi terhadap informasi yang tersedia (Jogiyanto, 2007). Suad Husnan (2015) 

menjelaskan bahwa secara formal pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai 

pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi 

yang relevan.  

 Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin 

efisien pasar modal tersebut. Sementara Fama (1970), memberikan pengertian 

bahwa pasar yang efisien adalah ketika harga saham yang sekarang 

mencerminkan segala informasi yang ada, baik informasi masa lalu, sekarang dan 

ditambah oleh informasi dari internal perusahaan itu sendiri. Fama (1970) 

mengklasifikasikan informsi menjadi tiga tipe, yaitu (i) perubahan harga di waktu 

yang lalu (past price changes), (ii) informasi yang tersedia kepada publik (public 

information), dan (iii) informasi yang tersedia baik kepada publik maupun tidak 

(public and private information). 

 Ada tiga bentuk atau tingkatan untuk menyatakan efisiensi pasar modal 

menurut Husnan (2015). Pertama adalah keadaan di mana harga-harga 

mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu, 

disebut sebagai bentuk efisiensi yang lemah (weak form efficiency). Tingkat 

efisiensi kedua menunjukkan keadaan dimana harga-harga bukan hanya 

mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi semua informasi yang 

dipublikasikan. Keadaan ini disebut sebagai bentuk efisiensi setengah kuat (semi 

strong). Pengumuman laba dan dividen serta perubahan praktik-praktik akuntansi 
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seperti konvergensi penuh IFRS, umumnya menunjukkan bahwa informasi 

tersebut dengan cepat dan tepat dicerminkan dalam harga saham. Akhirnya bentuk 

ketiga adalah bentuk efisiensi yang kuat (strong forms) dimana harga tidak hanya 

mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, tetapi juga informasi yang 

bisa diperoleh dari analisa fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. 

2.2. Konvergensi IFRS 

 Dalam konteks Indonesia, konvergensi IFRS dengan Pedoman Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan hal yang sangat penting untuk 

menjamin daya saing nasional. Perubahan tata cara pelaporan keuangan 

dari Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), PSAK, atau lainnya ke 

IFRS berdampak sangat luas. IFRS akan menjadi kompetensi wajib bagi akuntan 

publik, penilai (appraiser), akuntan manajemen, regulator dan akuntan pendidik. 

Sejak 2004, profesi akuntan di Indonesia telah melakukan harmonisasi antara 

PSAK/Indonesian GAAP dan IFRS.  

 Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah kumpulan dari 

standar akuntansi yang dikembangkan oleh Badan Standar Akuntansi 

Internasional (IASB) yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan 

keuangan perusahaan publik. Terdiri dari 15 anggota dari sembilan negara, 

termasuk Amerika Serikat. The IASB mulai beroperasi pada tahun 2001 ketika ia 

menggantikan Komite Standar Akuntansi Internasional. Hal ini didanai oleh 

kontribusi dari perusahaan-perusahaan akuntansi yang besar, lembaga-lembaga 

keuangan swasta dan perusahaan-perusahaan industri, pusat dan bank 
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pembangunan, rezim pendanaan nasional, dan internasional lainnya serta 

organisasi profesional di seluruh dunia. 

 Standar ini berlaku apabila sebuah perusahaan menerapkan IFRS untuk 

pertama kalinya melalui suatu pernyataan eksplisit tanpa syarat tentang 

kesesuaian dengan IFRS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan perusahaan yang pertama kalinya berdasarkan IFRS (termasuk laporan 

keuangan interim untuk periode pelaporan tertentu) menyediakan titik awal yang 

memadai dan transparan kepada para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang 

seluruh periode disajikan. 

 IFRS (International Financial Reporting Standart) yang akan digunakan 

sebagai standar akuntansi secara Internasional dan diterapkan atau digunakan oleh 

setiap Negara yang bertujuan untuk mengharmonisasikan standar akuntansi 

Internasional. Saat ini pembuatan dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) 

mengacu pada FASB (Financial Accounting Standars Board) yang berada di 

Amerika Serikat, karena kiblat dari ilmu akuntansi yang ada di Indonesia saat ini 

berada di Amerika Serikat. Jadi selama ini standar akuntansi di Indonesia tidak 

jauh berbeda isinya dengan yang digunakan oleh Amerika. Sedangkan pada tahun 

2011 akan dilakukan keseragaman terhadap standar Akuntansi di seluruh dunia, 

yaitu menggunakan standar akuntansi IFRS(International Financial Reporting 

Standars). Mau tidak mau Indonesia harus mengikuti perubahan yang akan 

dilakukan dunia yaitu mengganti standar akuntansi yang digunakan dengan 

standar akuntansi dunia. Oleh sebab itu, peran dari I.A.I sangat dibutuhkan setiap 



24 
 

perusahaan dan pemerintah untuk melakukan perubahan standar akuntansi di 

Indonesia. 

 IFRS adalah standar akuntansi secara Internasional dan akan diterapakan 

oleh setiap Negara pada tahun 2011. Sedangkan FASB (Financial Accounting 

Standards Board) adalah lembaga swasta yang bertanggung jawab untuk 

membentuk standar akuntansi yang akan diterapkan di Ameika Serikat dan SAK 

(Standar Akuntansi Keuangan) adalah standar akuntansi yang digunakan oleh 

Indonesia dan lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menentukan dan 

bertanggung jawab terhadap standar akuntansi di Indonesia ialah IAI (Ikatan 

Akuntansi Indonesia). Setiap perusahaan harus membuat Laporan Keuangan yang 

berguna untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam 

jangka waktu tertentu yang mengacu pada standar akuntansi yang digunakan oleh 

setiap Negara tersebut. Dimana Konsep Pokok IFRS yaitu : 

a. Tanggal pelaporan (reporting date) adalah tanggal neraca untuk laporan 

keuangan pertama yang secara eksplisit menyatakan bahwa laporan 

keuangan tersebut sesuai dengan IFRS (sebagai contoh 31 Desember 

2006). 

b. Tanggal transisi (transition date) adalah tanggal neraca awal untuk 

laporan keuangan komparatif tahun sebelumnya (sebagai contoh 1 

Januari 2005, jika tanggal pelaporan adalah 31 Desember 2006). 
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Gambar 1 

Fase Konvergensi Indonesia 

 

 

 

 

Sumber: Website Ikatan Akuntan Indonesia (www.iaiglobal.or.id) 

 Konvergensi IFRS di Indonesia pada tahun 2008 ditandai dengan berlaku 

efektifnya 3 PSAK berbasis IAS, disusul dengan 1 PSAK berbasis IAS yang 

berlaku efektif pada tahun 2009, 3 PSAK berbasis IAS pada tahun 2010, 15 

PSAK berbasis IAS/IFRS pada tahun 2011, dan 15 PSAK berbasis IAS/IFRS 

pada tahun 2012 sebagai tahun terakhir tahap konvergensi IFRS (Suprihatin dan 

Tresnaningsih, 2013). 

 Per 1 Januari 2012, IAI secara keseluruhan telah menerbitkan (baru dan 

revisi) 40 PSAK, 20 ISAK, dan 11 PPSAK berbasiskan IAS/IFRS (kecuali IFRS 1 

Firsttime Adoption of International Financial Reporting Standards, IAS 41 

Agriculture, dan IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate). 

Sepanjang 2013- 2014 telah diterbitkan (baru dan revisi) 13 PSAK, 5 ISAK, dan 1 

PPSAK, beserta penyesuaian SAK dengan pengecualian IFRS 1 First-time 

Adoption of International Financial Reporting Standards, IAS 41 Agriculture, 

IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate, dan IFRIC 21 Levies 

http://www.iaiglobal.or.id/
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(Pratama, 2015). Per 1 Januari 2015, terdapat 14 PSAK (baru dan revisi) yang 

berlaku efektif (Martani, 2015). 

 IFRS menjanjikan 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 menerapkan full adopsi IFRS yang berlaku efektif 1 januari 

2014. Martani (2014) menyatakan bahwa IFRS sebagai standar internasional 

memiliki tiga ciri utama sebagai berikut: 

a. Principles-Based 

 Standar yang menggunakan principle based hanya mengatur hal-hal yang 

pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada 

pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak 

didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan 

standar yang rule based, memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. 

b. Nilai Wajar (Fair Value) 

Penggunaan nilai wajar adalah untuk meningkatkan relevansi informasi 

akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan 

karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep 

harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama 

(historical cost). IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas 

dan untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak berwujud, dibuka opsi 

penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun 

harga perolehan diyakini lebih reliabel. 
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c. Pengungkapan 

Mengharuskan lebih banyak pengungkapan (disclosure) dalam laporan 

keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat 

mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa 

yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait 

dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian 

detail, penjelasan penting, dan komitmen. Semakin banyaknya disclosure 

meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan karena membuat investor 

dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan meningkatkan kepercayaan 

investor karena informasi insider yang perlu dikhawatirkan atau asimetri 

informasi akan berkurang (Scott, 2009). 

2.3. Full Adopsi IFRS di Indonesia 

 Akuntansi merupakan satu-satunya bahasa bisnis utama di pasar modal. 

Tanpa  standar akuntansi yang baik, pasar modal tidak akan pernah berjalan 

dengan baik pula karena laporan keuangan merupakan produk utama dalam 

mekanisme pasar modal. Efektifitas dan ketepatan waktu dan informasi keuangan 

yang transparan yang dapat dibandingkan yang relevan dibutuhkan oleh semua 

stokholder (pekerja, suppliers, costumers, institusi penyedia kredit, bahkan 

pemerintah). Para stakeholder ini bukan sekadar ingin mengetahui informasi 

keuangan dari satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan (jika bisa, 

mungkin dari semua perusahaan) dari seluruh belahan dunia untuk 

diperbandingkan satu dengan lainnya. 
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 International Accounting Standards, yang lebih dikenal 

sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar 

tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntasi berbasiskan 

prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan disclosures yang 

jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga 

mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan 

demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan 

informasi keuangan entitas antar negara di berbagai belahan dunia. 

 Implikasinya, mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan 

keuangan global yang akan membuat suatu perusahaan dapat dimengerti oleh 

pasar global. Suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika 

mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Tidak mengherankan, banyak 

perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan 

saat memasuki pasar modal global. 

 Di dunia internasional, IFRS telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk 

negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Australia. Di kawasan 

Asia, Hong Kong, Filipina dan Singapura pun telah mengadopsinya. Sejak 2008, 

diperkirakan sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang telah terdaftar 

dalam bursa efek global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan 

mempresentasikan laporan keuangannya. 

  Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang 

tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk 

merger dan akuisisi (M&A), lintasnegara. Tercatat sejumlah akuisisi lintas negara 
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telah terjadi di Indonesia, misalnya akuisisi Philip Morris terhadap Sampoerna 

(Mei 2005), akuisisi Khazanah Bank terhadap Bank Lippo dan Bank Niaga 

(Agustus 2005), ataupun UOB terhadap Buana (Juli 2005). Sebagaimana yang 

dikatakan Thomas Friedman, “The World is Flat”, aktivitas M&A lintas negara 

bukanlah hal yang tidak lazim. Karena IFRS dimaksudkan sebagai standar 

akuntansi tunggal global, kesiapan industri akuntansi Indonesia untuk mengadopsi 

IFRS akan menjadi daya saing di tingkat global. Inilah keuntungan dari 

mengadopsi IFRS. 

 Adopsi IFRS membutuhkan biaya, energi dan waktu yang tidak ringan, 

tetapi biaya untuk tidak mengadopsinya akan jauh lebih signifikan. Komitmen 

manajemen perusahaan Indonesia untuk mengadopsi IFRS merupakan syarat 

mutlak untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di masa depan. Di 

Indonesia sendiri full adopsi IFRS berlaku efektif per 1 Januari 2014.  

2.4. Relevansi Nilai (Value Relevance) 

Salah satu karakteristik kualitatif informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan (KDPPLK) di dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2015 

(IAI, 2014) adalah relevan. Kerangka konseptual yang dirumuskan International 

Accounting Standard Board (2010), relevan merupakan salah satu dari dua 

karakteristik kualitatif fundamental. Informasi yang relevan adalah informasi yang 

membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. 

 Menurut Hery (2012), Relevansi merupakan kualitas primer dalam 

karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Informasi keuangan dikatakan relevan 
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jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan user, atau dengan kata lain 

mampu membuat beda hasil dari berbagai alternatif keputusan yang ada. 

Karakteristik kualitatif dari informasi yang relevan adalah bahwa informasi 

tersebut memiliki nilai umpan balik (feed back value), prediktif (prediktif value), 

dan ketepatan waktu (time liness). Informasi yang relevan pada umumnya akan 

memberikan nilai umpan balik dari prediktif pada saaat yang bersamaan. 

 Menurut Kargin (2013), relevansi nilai merupakan salah satu aspek untuk 

mengukur kualitas informasi akuntansi, yaitu kemampuan suatu informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan untuk menggambarkan nilai suatu perusahaan. 

Informasi dalam laporan keuangan memiliki relevansi nilai jika informasi tersebut 

dapat dijadikan dasar untuk memprediksi nilai pasar perusahaan.   

 Relevansi nilai bermanfaat untuk menginvestigasi hubungan empiris 

antara nilai-nilai pasar saham (stock market values) dengan informasi akuntansi 

yang dimaksudkan untuk menilai pengaruh angka-angka akuntansi tersebut dalam 

penilaian fundamental perusahaan. Berdasarkan pada asumsi suatu pasar modal 

sudah efisien, pengukuran secara statistik terhadap informasi akuntansi digunakan 

untuk mengetahui apakah investor menggunakan informasi akuntansi tersebut 

dalam membuat suatu keputusan (Ball & Brown, 1968). Martani (2011) 

mengungkapkan untuk memenuhi tujuan relevansi, laporan keuangan sebaiknya 

disusun dengan menggunakan nilai sekarang (fair value). Nilai fair value 

mencerminkan nilai sekarang sehingga lebih relevan dalam pengambilan 

keputusan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan pengguna laporan 

keuangan terutama investor yang menginginkan informasi terkini. 
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Sebelum adanya IFRS, pelaporan keuangan Indonesia menggunakan 

historical cost dalam pengukuran transaksinya. Prinsip historical cost 

menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal 

dan biaya. Harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua 

belah pihak yang tersangkut dalam tranksaksi. Transaksi dengan menggunakan 

historical cost memiliki kelemahan yakni kurang mencerminkan kondisi yang 

sebenarnya pada tahun sesudah transaksi. Sedangkan keunggulannya yakni lebih 

obyektif dan lebih verifiable karena didasarkan pada transaksi yang terjadi. 

Sedangkan fair value dinyatakan menurut FASB Concept Statement No. 7 

adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk 

mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan di pasar dan 

tanggal pengukuran. Nilai ini dibutuhkan oleh para investor untuk mengetahui 

harga sebenarnya yang berlaku saat ini sehingga dapat melindungi investor dari 

kesalahan pengambilan keputusan.  

2.5. Goodwill 

Goodwill adalah istilah yang digunakan di akuntansi dan hukum. Goodwill 

adalah aset perusahaan yang tidak berwujud dan dapat meliputi merek dagang dan 

paten, karyawan dan keahliannya, nama dagang dan pengakuan logo, daftar 

pelanggan dan relasi. Menurut Chaerles dan Walter (2007), goodwill adalah aktiva 

yang unik. Goodwill dalam akuntansi memiliki arti yang berbeda dalam ungkapan 

sehari-hari “niat baik di antara para pria”. Dalam akuntansi goodwill adalah 

kelebihan biaya untuk membeli perusahaan lain atas nilai pasar aktiva bersihnya 

(aktiva dikurangi kewajiban).  Goodwill memiliki beberapa fitur khusus : 
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a. Goodwill hanya dicatat oleh perusahaan yang membeli perusahaan 

lain. Reputasi yang sangat baik dapat menciptakan goodwill, namun 

perusahaan tersebut tidak pernah mencatat goodwill untuk bisnisnya 

sendiri. Jadi, goodwill hanya dicatat oleh perusahaan yang 

memperolehnya ketika membeli perusahaan lain. 

b. Menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP), 

goodwill tidak diamortisasi. Perusahaan hanya mengukur nilai saat ini 

goodwill yang diperoleh setiap tahunnya. Jika nilai goodwill naik, 

tidak ada yang dicatat. Namun, jika nilai goodwill menurun, 

perusahaan akan mencatat kerugian dan menulis penurunan goodwill. 

  Menurut Suwardjono (2014), Goodwill timbul apabila suatu perusahaan 

membeli perusahaan lain yang sudah berjalan secara keseluruhan. Goodwill 

adalah selisih lebih jumlah rupiah tunai atau setaranya dibayarkan oleh 

perusahaan pembeli di atas nilai pasar atau nilai buku kekayaan fisis perusahaan 

yang dibeli. Goodwill dapat di intrespestasi sebagai kemampuan lebih dalam 

menghasilkan laba dibanding kemampuan normal perusahaan yang kondisi 

kekayaan fisisnya sama. Secara akuntansi, goodwill tidak dapat ditimbulkan 

sendiri oleh perusahaan tetapi harus melalui pembelian suatu perusahaan yang 

sedang berjalan. Fungsi goodwill dianggap sama dengan fungsi premium investasi 

dalam obligasi atau cadangan penghapusan piutang. Dengan perlakuan ini, 

goodwill bukan lagi merupakan kemampuan melaba lebih melainkan hanya 

sebagai jumlah rupiah pengimbang yang berfungsi sebagai penilaian.  
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2.5.1 Goodwill bagian dari Asset tidak berwujud (Intangible Asset) 

Davis (1992) menyatakan bahwa goodwill sebagai aset tidak berwujud 

yang paling tidak berwujud. Artinya goodwill termasuk pos yang paling sulit 

untuk diukur dan dihitung. Baridwan (2010) menyatakan bahwa goodwill adalah 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di atas keadaan normal yang 

diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu, yaitu letak perusahaan yang baik, 

nama perusahaan yang terkenal, pimpinan yang ahli dan faktor-faktor lainnya. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa laba di atas keadaan normal adalah suatu tingkat 

pendapatan dari investasi yang melebihi jumlah yang akan dapat menarik investor 

dalam bidang usaha tersebut yang dikarenakan kondisi-kondisi menguntungkan 

dalam perusahaan. 

2.5.2. Goodwill Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) 

  Menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) no.22 paragraf 

39 tentang Akuntansi Penggabungan Badan Usaha yang menjelaskan tentang 

keberadaan goodwill yang harus diamortisasi sebagai beban selama masa 

manfaatnya. Periode amortisasi goodwill selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 

sampai dengan 20 tahun dengan alasan yang tepat. Dan dalam mengamortisasi 

digunakan metode garis lurus Metode / pendekatan ini di jelaskan dalam 

(Kieso,2009) pada halaman 172 dan dinamakan pendekatan kapitalisasi 

amortisasi. Dibawah ini akan penulis kutip PSAK no.22 paragraf 39, sebagai 

berikut: 

Goodwill harus diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya. Dalam 

mengamortisasi harus digunakan metode garis lurus, kecuali terdapat metode lain 
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yang dianggap lebih tepat pada ketentuan tertentu. Periode amortisasi goodwill 

tidak boleh lebih dari 5 tahun, kecuali periode yang lebih panjang tetapi tidak 

lebih dari 20 tahun dapat digunakan apabila terdapat dasar yang tepat (justifiable). 

  Dalam SAK tepatnya PSAK no.22 paragraf 44 dan 45 juga dijelaskan , 

bahwa untuk mengukur amortisasi goodwill juga bisa digunakan pendekatan lain, 

yaitu adanya pengujian penurunan nilai (impairment) terhadap saldo goodwill 

yang belum diamortisasi pada tanggal neraca. Penurunan nilai goodwill harus 

diakui sebagai beban pada periode bersangkutan. Untuk lebih jelasnya akan 

penulis kutip atas PSAK no.22 diatas: 

 45. Saldo goodwill yang belum diamortisasi harus dievaluasi pada setiap 

tanggal neraca, dan apabila terdapat indikasi bahwa jumlah tersebut tidak dapat 

sepenuhnya atau sebagian dipulihkan (recovered) dari expectasi manfaat 

keekonomian dimasa mendatang, maka bagian jumlah yang tidak dipulihkan 

tersebut langsung dibukukan sebagai beban pada periode yang bersangkutan, dan 

setiap penurunan nilai tidak boleh dinaikkan kembali pada periode selanjutnya. 

 46. Penurunan (impairment) nilai goodwill dapat disebabkan berbagai 

faktor seperti trend ekonomi yang tidak menguntungkan, perubahan situasi 

persaingan dan hukum, dan peraturan perundangan. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan adanya penurunan jumlah arus kas yang dihasilkan. Dalam keadaan 

tersebut , saldo goodwill segera diturunkan dan diakui sebagai beban. 

  Dari pernyataan PSAK tersebut diatas dapat disimpulkan oleh penulis 

bahwa, goodwill diakui sebagai asset dalam perusahaan, dan amortisasi 

diperlakukan sebagai beban yang harus dialokasikan sepanjang umur goodwill 
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yang akan berakibat laba perusahaan setiap periode mengalami penurunan. Dan 

manfaat goodwill akan semakin berkurang dengan adanya pemakaian. 

2.5.3. Goodwill Menurut IFRS (International Financial Reporting Standart) 

Goodwill menurut IFRS merupakan manfaat ekonomi di masa depan yang 

timbul dari aktiva yang tidak dapat diidentifikasi dan diakui secara terpisah 

(Hennie Van Greunning :2005.hal 70) dalam bukunya IFRS A.Practical Guide 

dan dijelaskan pula keterkaitan dengan perlakuan akuntansi goodwill, bahwa 

Goodwill harus diuji untuk penurunan nilainya setiap tahun dan dijelaskan bahwa 

goodwill tidak boleh diamortisasi. Secara tegas IFRS melakukan penghapusan 

amortisasi dengan mengharuskan impairment seperti yang diatur dalam IAS 36. 

IFRS juga menegaskan bahwa setiap aktiva tidak berwujud yang diperoleh tidak 

berdasarkan pada IFRS (yang tidak memenuhi syarat goodwill) harus diklasifikasi 

ulang dan uji penurunan harus dilakukan untuk goodwill serta goodwill negative 

yang ada harus dikreditkan terhadap ekuitas.  

Berdasarkan IFRS 3, goodwill harus dikapitalisasi dan diuji untuk 

penurunan nilai setiap tahunnya. Goodwill tidak diamortisasi. Dengan demikian 

bahwa penurunan nilai goodwill merupakan beban non kas dan jelas 

mempengaruhi laba bersih. Menurut penulis ketika goodwill dibebankan terhadap 

laba pada periode sekarang, laba yang dilaporkan dalam periode kini menurun, 

akan tetapi laba yang dilaporkan untuk periode mendatang seharusnya meningkat 

ketika aktiva terhapuskan atau tidak lagi diturunkan nilainya. 
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2.5.4 Pengukuran Goodwill  

Goodwill dianggap sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai 

terbesar dari seluruh aset perusahaan dan merupakan pos yang sulit untuk diukur. 

Kesulitan tersebut dikarenakan goodwill tidak memiliki karakteristik yang 

berkaitan dengan aset seperti misalnya dapat diidentifikasi dan dapat dipisahkan. 

Terdapat tiga pendekatan utama dalam menilai goodwill adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian atas sikap menguntungkan terhadap perusahaan Penilaian ini 

memandang bahwa goodwill berasal dari hubungan bisnis yang 

bermanfaat, adanya hubungan baik dengan karyawan, dan sifat yang 

menguntungkan dari pelanggan. Keuntungan-keuntungan tersebut 

mungkin diperoleh dari lokasi perusahaan yang bagus, reputasi atau nama 

baik perusahaan, keunggulan monopoli pasar, dan manajemen bisnis yang 

baik. 

2. Nilai sekarang dari laba lebihan abnormal Pendekatan ini yang paling 

banyak digunakan dalam buku teks akuntansi yang mengasumsikan bahwa 

goodwill merupakan nilai sekarang yang didiskontokan dari laba masa 

depan yang diharapkan yang melebihi dari apa yang dianggap sebagai 

pengembalian normal. 

3. Goodwill sebagai akun penilaian Beberapa ahli mempertanyakan apakah 

goodwill sama seperti aset dalam pengertian yang biasa. Mereka lebih 

memilih untuk memandang goodwill sebagai akun penilaian. Pendekatan 

ini dikarenakan semua aset memiliki nilai bagi perusahaan karena 
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memiliki kontribusi spesifik pada aliran arus kas aset yang menimbulkan 

kenaikan pada aliran kas. 

Mengikuti perkembangan konsep goodwill yang mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu, perlakuan akuntansi untuk goodwill juga mengalami 

perubahan. Beberapa metoda-metoda yang pernah diterapkan untuk mengakui dan 

mencatat nilai goodwill, yaitu : 

1. Metoda penghapusan goodwill secara langsung (write off) 

Berdasarkan metoda ini, goodwill dihapus seketika terhadap suatu akun 

dalam ekuitas pemegang saham, biasanya akun laba ditahan. Pihak-pihak yang 

mendukung metoda ini berpendapat bahwa dengan mengkapitalisasi dan 

mengamortisasi goodwill adalah tindakan yang semaunya sendiri (arbitrary) dan 

menyajikan laba bersih dengan lebih rendah. Oleh karena itu, perlakuan yang 

lebih baik menurut mereka adalah menghapus goodwill dengan segera terhadap 

akun la ba ditahan. Goodwill tidak memiliki separability atau nilai yang terpisah 

dari perusahaan sehingga nilai goodwill seharusnya tidak nampak pada laporan 

posisi keuangan. 

2. Metoda kapitalisasi amortisasi 

Dasar pemikiran yang digunakan dalam pendekatan kapitalisasi-amortisasi 

adalah matching concept yang berhubungan dengan biaya dan manfaat. Masalah 

yang kemudian dihadapi adalah mengenai berapa lama masa manfaat goodwill 

untuk melakukan amortisasi. APB Opinion No.17 menyatakan bahwa semua aset 

tidak berwujud yang dapat ditentukan umur manfaatnya harus diamortisasi 

menggunakan metoda garis lurus selama umur manfaat aset. Sedangkan jika umur 
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manfaat aset tidak dapat ditentukan (biasanya terjadi pada goodwill), maka aset 

boleh diamortisasi maksimal untuk 40 tahun. Penetapan periode amortisasi yang 

panjang tersebut dimaksudkan agar memberi pengaruh yang kecil bagi laba 

bersih. 

3. Metoda kapitalisasi non amortisasi 

Dasar metoda kapitalisasi non amortisasi adalah bahwa nilai dalam 

goodwill tidak mengalami penurunan. Kemampuan manajerial yang tinggi, 

reputasi dan nama baik, serta staf perusahaan yang unggul umumnya tidak 

mengalami penurunan nilai, bahkan malah dapat mengalami peningkatan. 

Perlakuan yang lebih baik dapat dilakukan dengan penilaian ulang goodwill secara 

periodik, yaitu jika ada penurunan nilai akan dihapus melalui laba atau ekuitas 

pemegang saham.  

2.5.5. Pengakuan Goodwill 

PSAK No.19 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud paragraf 20 dan 

PSAK No.22 tentang Akuntansi kombinasi bisnis paragraph 26 menyatakan 

bahwa aset tidak berwujud diakui jika dan hanya jika: 

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomik 

masa depan dari aset tersebut. 

2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.  

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa jika aset tidak berwujud 

(goodwill) tidak memenuhi salah satu dari kriteria pengakuan diatas maka hal 

tersebut dapat mempengaruhi penentuan besarnya nilai goodwill. Goodwill 
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merupakan selisih antara biaya perolehan perusahaan yang dibeli dengan jumlah 

aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi. 

Aset tidak berwujud (Intangible Asset) memiliki karakteristik tertentu 

yang berbeda dengan asset berwujud (tangible Asset). Ada 3 karakteristik yang 

membedakan aset tidak berwujud dengan aset berwujud yaitu : 

1. Penggunaan alternatif 

Semua aset non moneter baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud 

sama-sama mendapatkan manfaat ekonomik masa depan. Aset berwujud memiliki 

nilai dalam penggunaan alternatif, artinya bagi perusahaan nilai aset berwujud 

dapat diperbandingkan dengan kondisi fisiknya. Sedangkan aset tidak berwujud 

merupakan pengembangan proses atau produk eksklusif atas keunggulan 

pemasaran yang tidak satupun dari aset tidak berwujud tersebut dapat ditransfer 

ke penggunaan alternatif. 

2. Kemampuan dipisahkan 

Aset tidak berwujud (terutama goodwill) tidak dapat dipisahkan dari 

perusahaan atau properti fisik perusahaan tersebut. Artinya aset tidak berwujud 

tersebut hanya memiliki nilai apabila bergabung dengan perusahaan. Dengan 

adanya karakteristik ini, aset tidak berwujud dipertimbangkan untuk 

mencerminkan manfaat residual sesudah semua aset berwujud diidentifikasikan 

secara spesifik. 

3. Ketidakpastian 

Karakteristik ini menyatakan tingginya tingkat ketidakpastian berkenaan 

dengan nilai masa depan yang akan diterima yang membuat aset tidak berwujud 
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harus diperlakukan berbeda dengan aset berwujud. Kemungkinan nilainya dapat 

berkisar dari nol sampai jumlah yang sangat besar, karena aset tidak berwujud 

berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan akan produk perusahaan serta 

pengembangan dan produksi sebuah produk yang belum tentu berhasil.  

Mengikuti ketiga karakteristik tersebut maka goodwill merupakan aset 

tidak berwujud yang tidak mempunyai penggunaan alternatif, tidak dapat 

dipisahkan dari perusahaan, dan memiliki masa manfaat yang tidak pasti. 

Mengestimasi seberapa lama goodwill dianggap memiliki nilai manfaat ekonomik 

perlu memperhatikan beberapa pertimbangan. Faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam mengestimasi masa manfaat goodwill yang tidak pasti 

(Erawati dan Sudana,2008) adalah sebagai berikut : 

1. Ramalan operasi bisnis atau perusahaan yang bersangkutan. 

2. Pengaruh keusangan produk, perubahan dalam permintaan akan produk, 

dan faktor ekonomi lainnya. 

3. Ekspektasi sisa masa kerja manajer dan karyawan yang menjalankan 

operasi perusahaan. 

4. Antisipasi tindakan para pesaing. 

5. Ketentuan hukum, peraturan yang berlaku, atau ketentuan kontraktual 

yang mempengaruhi masa manfaat goodwill. 

Goodwill dapat diakui berapa nilainya dengan membandingkan nilai pasar 

dari sebuah perusahaan dengan nilai aset bersihnya. Nilai perusahaan dapat dilihat 

dari nilai ekuitasnya yang beredar di pasar, dihitung dengan cara mengkapitalisasi 
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nilai pasar ekuitas tersebut. Nilai goodwill adalah sebesar pengurangan 

kapitalisasi nilai pasar terhadap aset bersih perusahaan. Namun, perhitungan 

tersebut masih memiliki kekurangan karena masa manfaat goodwill tidak dapat 

diidentifikasi secara spesifik dan pasti. 

2.6. Nilai Perusahaan 

2.6.1. Definisi Nilai Perusahaan 

Manajemen perusahaan memiliki tujuan umum nilai kekayaan para 

pemegang sahamnya, dimana nilai tersebut tercermin dalam perkembangan harga 

saham (common stock) di pasar keuangan. Dengan demikian, tujuan manajemen 

perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya sama halnya 

dengan meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh 

publik dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan. Nilai perusahaan untuk 

perusahaan yang sudah go public tercermin dalam harga pasar saham perusahaan 

sedangkan untuk perusahaan yang belum go public, nilai perusahaan terealisasi 

apabila perusahaan akan dijual.  

Menurut Husnan (2004) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia 

dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam 

menjalankan kinerjanya, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham 

yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi 

akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun 

juga pada prospek perusahaan di masa depan. 
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2.6.2. Pengukuran Nilai Perusahaan 

Menurut Weston dan Copelan (2004) rasio penilaian perusahaan terdiri 

atas: 

1. PER (Price Earnings Ratio) 

PER yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga 

saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham 

(Sutrisno, 2000). Rumus yang digunakan adalah: 

PER = 
                 

                     
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi PER diantaranya: 

a. Tingkat pertumbuhan laba 

b. Dividend Payout Ratio, yang merupakan rasio antara dividen yang 

dibayarkan sebuah perusahaan (dalam satu tahun buku) dibagi dengan 

keuntungan bersih perusahaan (net income) pada tahun buku tersebut. 

c. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal 

2. PBV (Price Book Value) 

Menurut Prayitno dalam Afzal (2012) PBV menggambarkan seberapa 

besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio 

ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Rasio ini mengukur 

nilai yang diberikan pasar keuangan pada manajemen dan organisasi perusahaan 

sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh (Brigham, 1999:92). Rumus yang 

digunakan adalah: 

PBV =  
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3. Tobin’s Q 

Dikembangkan oleh profesor James Tobin (Weston dan Copelan, 2004) 

rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi 

pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi 

inkremental. Rumus yang digunakan adalah: 

Q = 
       

       
  

Keterangan: 

Q       = Nilai perusahaan 

EMV = Nilai pasar ekuitas 

EBV  = Nilai buku dari total aktiva 

D       = Nilai buku dari total utang 

2.7. Landasan Hukum Islam 

Dalam surat Al-Baqarah (yang berarti: sapi betina) ini melambangkan 

komoditas ekonomi. Ia ditempatkan surat ke-2 dalam Al-Qur’an yang dapat di 

analogkan dengan “double entry” dalam penyusunan sistem akuntansi, dan 

merupakan ayat ke-282 yang merupakan angka keseimbangan (neraca). Inilah 

suatu kenyataan yang kebenarannya menggambarkan hanya Allah SWT yang 

mengetahui, waallau a’lam bishawab. Bahkan apabila dikaji sistem dan 

manajemen yang ada di alam dunia ini, ternyata peran akuntansi sangat besar. 

Dimana Allah SWT juga memiliki malaikat (sebagai akuntan) yang sangat 

canggih dan setiap aktivitas manusia tidak pernah luput dari catatannya, yaitu 

malaikat Rakib dan Atid. Malaikat ini yang akan menuliskan/menjurnal segala 

transaksi yang dilakukan manusia dan akan menghasilkan buku (neraca) yang 
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nanti akan dilaporkan kepada kita (owner) di akhirat. Perhatikan firman Allah 

dalam surat Al-Infithaar ayat 10-12 berikut ini : 

Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.8 Dalam literatur fiqih, 

saham diambil dari istilah musahamah, yang berasal dari kata sahm (stock) yang 

berarti saling memberikan saham atau bagian.9 Sebagian modal perusahaan yang 

diperjual belikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang 

diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan persentase modal masing-masing 

dalam suatu perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. 

Adapun wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas 

tersebut. Dengan demikian bila seseorang membeli saham, akan menerima kertas 

yang menjelaskan bahwa ia memiliki perusahaan penerbit saham tersebut. Dalam 

berbagai literatur fikih klasik, tidak dijumpai pembahasan yang menyangkut 

saham atau bursa saham. Persoalan ini baru muncul belakangan dan dijumpai 

dalam literatur fiqih kontemporer dalam pembahasan syirkah (perserikatan 
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dagang) yang kemudian dikenal dengan istilah syirkah al-asham10 (perserikatan 

dalam saham/modal). 

  Dalam akad ini tujuan dari pemilik atau pembeli saham adalah, menerima 

pengembalian sesuai dengan persentase modalnya apabila perusahaan yang 

menerbitkan saham tersebut mengalami keuntungan. Sebaliknya jika perusahaan 

mengalami kerugian pemilik sahampun ikut serta menanggung kerugian tersebut 

sesuai dengan persentase modalnya. Oleh sebab itu, musahamah diklasifikasikan 

oleh ahli fiqih modern sebagai salah satu bentuk syirkah (perserikatan dagang) 

yang sifatnya bagi penanam modal adalah untuk mengharapkan keuntungan, 

sedangkan bagi pengelola atau pemilik perusahaan dimaksudkan untuk 

pengembangan usaha.  

Terdapat syarat-syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham bisa di 

kategorikan tidak melanggar ketentuan syariah. Syarat-syarat itu adalah: 

1. Perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam Yang dimaksud 

dengan perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu 

perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan 

dengan syariat, serta memiliki produk yang halal. 

2. Semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama Saham adalah 

bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka peran setiap pemilik 

saham ditentukan dari jumlah lembar saham yang dimilikinya.  

Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya 

memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang 

usaha yang haram. Dalil yang mengharamkan jual-beli saham perusahaan seperti 
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ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut. Namun, jika 

saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang 

bergerak di bidang usaha halal. An-Nisaa' ayat 29 mengenai keridhaan dalam 

transaksi.  

ىُكْم َوالَ تَْقتُلُوْا أَوفَُسُكْم إِنَّ ّللّاَ َكاَن بِ  ُكمْ بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعه تََراٍض مِّ  

﴾٩٢َرِحيًما ﴿                

Artinya : Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyanyang 

kepadamu. (Q.S.An-Nissa:ayat 29) 

2.8. Penelitian Terdahulu 

 Dibawah ini ditampilkan hasil penelitian yang konsiten dan tidak konsisten 

terhadap relevansi nilai goodwill yang dapat dilihat pada rangkuman tabel 1 di 

bawah ini: 

Judul, Penelitian, Tahun Hasil Penelitian 

Hirscey & Richardson (2002) 

penelitian tentang kandungan 

informasi goodwill 

Adanya hubungan negative signifikan 

terhadap angka akuntansi goodwill 

terhadap nilai ekonomi 

Ajeng Harna Tyastri & Eliza 

Fatima (2013), Value Relevance 

Aset Tak Berwujud Dan Goodwill 

setelah penerapan PSAK 19 (Revisi 

2010). 

Nilai goodwilll di buktikan bahwa 

pelaporan goodwill memiliki nilai 

yang relevan terhadap harga saham 

namun berpengaruh negatif. 

 

Samuel Subiyanto & Yie Ke Penerapan nilai wajar sebagai adopsi 
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Feliana (2016),Pengaruh Penerapan 

Nilai Wajar Terhadap Relevansi 

Nilai Goodwill 

IFRS pada akun goodwill 

meningkatkan relevansi nilai 

informasi tersebut bagi investor. 

Verina & Hermawan (2016), 

Relevansi Nilai Informasi 

Akuntansi Sebelum Adopsi IFRS 

dan Sesudah Adopsi IFRS 

Penerapan IFRS tidak dapat 

meningkatkan relevansi informasi 

akuntansi (relevansi nilai informasi 

akuntansi mengalami penurunan 

ketika IFRS diadopsi sebagai standar 

keuangan). 

Dheni Indra Kusuma (2017) 

Manfaat Goodwill, Earning Per 

Share (EPS),Serta Kandungan 

Goodwill Impairment Pada Earning 

Per Share Terhadap Harga Saham 

 

pasar bereaksi negatif signifikan 

terhadap pengumuman penurunan 

goodwill. Goodwill Impairment yang 

terjadi akan mempengaruhi laba yang 

ada menjadi semakin kecil sehingga 

akan mempengaruhi harga saham di 

bursa. 

Yuro Bimo Kusumo & Imam S 

ubekti (2017), Relevansi Nilai 

Informasi Akuntansi, Sebelum Dan 

Sesudah Adopsi IFRS Pada 

Perusahaan Yang Tercatat Dalam 

Busa Efek Indonesia  

 

Relevansi nilai laba mengalami 

penurunan ketika IFRS diadopsi 

sebagai standar keuangan. Relevansi 

nilai buku mengalami kenaikan ketika 

IFRS diadopsi sebagai standar 

keuangan. 

 

 

Dari table diatas dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak perdebatan 

dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap goodwill. Dan ini sangatlah wajar 

mengingat terdapat beberapa negara yang masih mengakui goodwill di dalam 

asset neracanya dan beberapa negara yang tidak mengakui goodwill dalam 

neracanya. Disinilah penulis tertarik untuk mereplikasi dan meriview kembali 
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beberapa artikel yang ada mengenai relevansi nilai goodwill dan nilai perusahaan 

terhadap harga saham.  

2.9. Pengembangan Hipotesis 

Memperhatikan bahwa Indonesia menganut konvergensi IFRS yang berarti 

melakukan penerapan IFRS secara bertahap, maka peningkatan relevansi nilai 

diduga juga akan bertahap mengikuti tahapan penerapan IFRS. Konvergensi atau 

adopsi IFRS dimaksudkan untuk meningkatkan informasi laporan keuangan 

sehingga lebih dapat diperbandingkan dan berkualitas lebih baik (Barth 2008) dan 

juga lebih akurat, komprehensif serta tepat waktu (Ball 2006). Oleh karenanya, 

dapat diharapkan penerapan IFRS akan meningkatkan relevansi dan reliabity dari 

laporan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuannya untuk 

mengestimasi nilai pasar perusahaan. Laporan keuangan yang lebih relevan dan 

reliable juga akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap angka-angka 

akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan 

investasi.  

Pendekatan relevansi nilai memandang investor ingin membuat prediksi 

sendiri tentang tingkat pengembalian di masa mendatang dan investor mampu 

memahami semua informasi (Scott, 2015). Pendekatan ini memandang bahwa 

reaksi pasar dapat menunjukkan informasi mana yang dinilai oleh investor dan 

mana yang tidak (Scott, 2015). Pendekatan relevansi nilai ini digunakan pertama 

kali dalam penelitian Ball dan Brown (1968). Sebuah informasi dikatakan 

memiliki relevansi nilai (value relevance) apabila informasi tersebut 

mencerminkan seluruh informasi yang relevan bagi investor dalam menilai 
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perusahaan dan telah diukur dengan handal sehingga tercerminkan pada harga 

saham perusahaan (Barth, dkk., 2001).  

IFRS 3 (IASB, 2008) goodwill didefinisikan sebagai asset yang 

merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari aset lainnya 

yang diakuisisi dalam penggabungan usaha yang tidak dapat diidentifikasi secara 

individual dan diakui secara terpisah. Goodwill dapat diklasifikasikan menjadi 2 

tipe berdasarkan cara memperolehnya yaitu purchased goodwill dan self 

developed goodwill. Sampai dengan saat ini yang dapat diakui hanyalah goodwill 

yang diperoleh dari akuisisi perusahaan lain (purchased goodwill). Menurut 

PSAK 22 ( 2010) goodwill adalah selisih dari biaya akuisisi dengan nilai wajar 

jumlah neto aset yang teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil 

alih.  

Akuntansi untuk goodwill di Indonesia diatur dalam 2 PSAK yaitu PSAK 

19 tentang Aset Takberwujud dan PSAK 22 tentang Kombinasi Bisnis. Dalam 

ruang lingkup PSAK 19 secara spesifik dijelaskan bahwa goodwill akan 

mengikuti pengaturan dalam PSAK 22. PSAK 22 tahun 2010 mengacu pada IFRS 

3 Business Combination. PSAK 22 sebelumnya adalah versi tahun 1994. 

Perbedaan utamanya adalah nilai goodwill dalam PSAK 22 tahun 1994 harus 

diamortisasikan, sedangkan pada PSAK 22 tahun 2010 nilai goodwill tidak perlu 

diamortisasikan, namun harus dilakukan pengujian penurunan nilainya. 

Pengamortisasian nilai goodwill setelah akuisisi perusahaan ini dilakukan 

berdasarkan prinsip matching. 



50 
 

Namun pengamortisasian ini ditentang oleh manajemen perusahaan sebab 

beban amortisasi yang terjadi menekan laba perusahaan setelah akuisisi, sehingga 

memberikan impresi kepada pihak investor bahwa kombinasi bisnis tidak sukses 

(Scott, 2015). Untuk mengatasi hal tersebut, maka dewan penetap standar 

menetapkan SFAS 142 tahun 2001 di US dan IAS 36 tahun 2004 yang lebih 

menggunakan pendekatan pengukuran (measurement approach) daripada 

pendekatan informasi (information approach).  

Secara khusus terkait goodwill diatur dalam IFRS 3, yang intinya nilai 

goodwill yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi adalah nilai pada 

saat akuisisi perusahaan lain, kecuali jika terdapat bukti penurunan nilai. Jika 

terjadi penurunan nilai maka nilai goodwill akan diturunkan menjadi nilai 

sekarangnya (current value). Sesuai PSAK 48 tahun 2014, penurunan nilai 

goodwill akan dihitung dengan unit penghasil kas dengan membandingkan antara 

nilai tercatat dengan jumlah yang terpulihkan. Pengukuran ini akan menampilkan 

nilai goodwill saat ini daripada nilai hasil amortisasi yang ditetapkan secara 

arbiter pada awal periode di standar yang lama. Penggunaan nilai sekarang atas 

goodwill ini akan meningkatkan relevansi informasi bagi investor dibandingkan 

dengan menggunakan nilai historis yang diamortisasi. Oleh karena itu penelitian 

ini menduga : 

H1 : Terdapat Pengaruh Goodwill yang Memiliki Nilai Relevan Dalam 

Menjelaskan Harga Pasar Saham Tahap Konvergensi. 

H2 : Terdapat Pengaruh Goodwill yang Memiliki Nilai Relevan Dalam 

Menjelaskan Harga Pasar Saham Tahap Full Adopsi IFRS. 
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Nilai perusahaan (Company Value) merupakan sebuah nilai yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa besar "Tingkat Kepentingan" sebuah 

perusahaan dilihat dari sudut pandang beberapa pihak seperti para investor yang 

mengaitkan nilai sebuah perusahaan dari harga sahamnya. Memaksimalkan nilai 

perusahaan sama dengan memaksimalkan harga saham dan itu juga yang 

diinginkan pemilik perusahaan karena nilai perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan kemakmuran pemegang saham yang tinggi. Dari pernyataan 

yang ada maka di duga : 

H3 : Terdapat Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Harga Pasar Saham 

Tahap Konvergensi. 

H4 : Terdapat Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Harga Pasar Saham 

Tahap Full Adopsi IFRS. 

Godfrey and Koh (2001) menguji nilai goodwill yang di laporkan, 

kapitalisasi R&D dan aset tak berwujud lain yang dapat di identifikasikan. Hasil 

menunjukkan bahwa, secara kelompok aset tak berwujud merupakan nilai yang 

relevan dan melebii informasi lain yang terkandung dalam laporan keuangan. 

ketika aset tak berwujud dibedakan menjadi goodwill, kapitalisasi R&D dan aset 

tak berwujud lain yang dapat di identifikasi, hasilnya menunjukkan bahwa 

goodwill dan aset tak berwujud lain yang dapat di identifikasi merupakan nilai 

yang relevan, tetapi tidak untuk dikapitalisasi R&D.  

Tyastri dan Fatimah (2013), yang menguji nilai relevansi goodwill setelah 

penerapan PSAK 19 (revisi 2010) mengalami peningkatan. Gjerde et al.(2008) 

membandingkan value relevance dari informasi akuntansi antara informasi 
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akuntansi berdasarkan Norwegian-GAAP dan informasi berdasarkan IFRS. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa value relevance informasi yang dihasilkan 

dari standar akuntansi sebelum penerapan IFRS tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan value relevance informasi yang dihasilkan IFRS. Oliveira et al. 

(2010), menemukan bahwa setelah GAAP Portugal mengadopsi IFRS tahun 2005 

tidak banyak perubahan relevansi nilai aset tak berwujud jika dilihat secara 

keseluruhan. Namun, ketika aset tak berwujud dipertimbangkan secara terpisah, 

ditemukan bahwa terdapat peningkatan relevansi setelah perubahan IAS/IFRS atas 

goodwill, aset tak berwujud.    

 Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti menduga :  

H5 : Terdapat Perbedaan Relevansi Nilai Goodwill Pada Tahap  

Konvergensi dan Full Adopsi IFRS. 

Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti 

letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, pimpinan yang ahli dan lain-lain. 

Dari tinjauan akuntansi, goodwill adalah kemampuan perusahaan untuk 

memeroleh laba di atas keadaan normal yang diakibatkan oleh adanya faktor 

faktor di atas. Laba di atas keadaan normal adalah suatu tingkat pendapatan dari 

investasi yang melebihi jumlah yang akan dapat menarik investor dalam bidang 

usaha tersebut (Baridwan, 2010:355).  

Menurut Napitupulu dan Hutabrini (2004) Goodwill adalah aktiva tak 

berwujud terbesar milik perusahaan. Oleh karena itu pengakuan, pengukuran dan 

pengungkapan goodwill akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 

keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang digunakan 
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perusahaan tersebut. Goodwill sendiri menurut AASB didefinisikan sebagai 

termasuk keuntungan di masa mendatang (future benefit) yang diperoleh dari aset 

yang unidentifiable akan diakui sebagai aset dalam laporan keuangan hanya jika 

hal tersebut diperoleh berasal dari suatu bisnis akuisisi (Setijawan, 2011). 

Goodwill merupakan cerminan atas lebih tingginya kekuatan potensi laba 

perusahaan yang diakuisisi daripada nilai wajarnya. Pelaporan nilai goodwill dan 

identifiable intangibles secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap nilai 

pasar ekuitas, karena investor sangat menilai dan memperhatikan kapitalisasi 

goodwill diatas nilai bukunya ketika menentukan nilai perusahaan 

(Shahwan, 2002).  

Perusahaan yang mencantumkan goodwill dalam laporan keuangannya 

oleh investor dinilai memiliki potensi akan menghasilkan keuntungan yang lebih 

besar dimasa yang akan datang, sehingga saham perusahaan tersebut cenderung 

lebih diminati. Permintaan akan suatu saham yang naik akan mengakibatkan 

naiknya harga saham tersebut, yang secara positif akan berdampak pula pada rasio 

nilai perusahaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa goodwill 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari penelitian-penelitian di atas, 

peneliti menduga : 

H6 : Terdapat Perbedaan Nilai Perusahaan Pada Tahap Konvergensi dan  

Full Adopsi IFRS. 

2.10. Kerangka Pemikiran 

Pengujian dilakukan dalamempat  tahapan besar. Pertama, peneliti 

menguji pengaruh variabel Goodwill yang memiliki nilai yang relevan dalam 
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menjelaskan harga pasar saham pada tahap konvergensi dan full adopsi IFRS.. 

Kedua, peneliti menguji pengaruh variabel nilai perusahaan mempengaruhi harga 

pasar saham. tahap konvergensi dan full adopsi IFRS. Ketiga, peneliti menguji 

perbedaan relevansi nilai goodwill pada tahap konvergensi dan full adopsi IFRS. 

Ke empat, peneliti menguji perbedaan nilai perusahaan pada tahap konvergensi 

dan full adopsi IFRS.  

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terlebih dahulu di atas dapat membangun 

kerangka pemikiran berikut ini :   

Gambar 2 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONVERGENSI DAN FULL 

ADOPSI IFRS (Indikator) 

HARGA PASAR 

SAHAM (Y) 

GOODWILL (X1) NILAI 

PERUSAHAAN (X2) 


