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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah nilai dan pengukurannya sudah lama menjadi isu ekonomi, 

khususnya akuntansi. Prinsip akuntansi sejak awal dibangun dengan metode nilai 

historis atau historical cost untuk mengukur transaksi perusahaan. Dengan penerapan 

prinsip ini maka informasi akuntansi menyajikan informasi yang bersifat historis 

yang dikenal dengan nilai buku atau "book value". Namun karena situasi ekonomi 

yang tidak bisa lepas dari perubahan nilai maka lama-kelamaan nilai buku menjadi 

tidak relevan sebagai alat ukur perusahaan.  

Sejak akuntansi pertama kali diterapkan dalam dunia bisnis, pelaporan 

keuangan telah diatur sedemikian rupa sehingga laporan keuangan dapat menyajikan 

informasi yang benar-benar dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Namun 

seiring dengan berjalannya waktu akuntan menemukan banyak celah dalam 

pendekatan-pendekatan pelaporan keuangan yang telah ada, untuk melakukan 

kecurangan. Hal ini merupakan salah satu sebab munculnya pengaturan akuntansi 

baru yaitu IFRS (International Financial Reporting Standart). IFRS adalah standar 

dan interpretasi yang diadopsi oleh International Accounting Standards Board 

(IASB), IFRS yaitu standar pelaporan keuangan internasional (Adri Satriawan,2013). 
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Dalam IFRS dikembangkanlah pendekatan-pendekatan baru dalam 

pelaporan keuangan untuk meningkatkan transparasi, dan keterbandingan laporan 

keuangan. Misalnya, ditingkatkannya pengungkapan informasi kualitatif transaksi, 

pengaturan untuk pelaporan keuangan menggunakan principal based bukan lagi rule 

based, dihapusnya pos-pos luar biasa, penyajian laporan keuangan diubah untuk 

mencerminkan sifat laporan keuangan, dan penggunaan pendekatan pengukuran nilai 

wajar (fair Value). 

Seiring perkembangan zaman, penggunaan historical cost tidak lagi relevan, 

karena kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan telah terhambat oleh tantangan 

yang serius. Dan banyak orang berpendapat dan yakin bahwa standard akuntansi 

menggunakan historical cost memainkan peranan penting sebagai penyebab 

kerusakan perekonomian.  

Inilah keuntungan dan tujuan dari penggunaan nilai wajar. Suatu aset dan 

liabilitas yang dimiliki, dinilai berdasar seberapa bernilainya pos-pos dari elemen 

tersebut pada saat pelaporan. Artinya, entitas menampilkan nilai sesungguhnya dari 

entitas pada saat pelaporan, bukan nilai masa lalunya pada saat pelaporan. 

Terbitnya PSAK No.13 tentang Properti Investasi yang disahkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai badan penyusun standar 

akuntansi di Indonesia, pada 29 Mei 2007. PSAK ini berlaku efektif sejak tanggal 1 

Januari 2008. PSAK No.13 merupakan salah satu PSAK yang menjadi tonggak 

dimulainya program konvergensi IFRS di Indonesia. Selain dapat menggunakan 



3 
 

 
 

biaya historis (cost), PSAK No.13 (2007) memberikan alternatif pengukuran 

menggunakan metode nilai wajar (fair value). Sebelumnya, perlakuan akuntansi 

untuk properti investasi diatur dalam PSAK No.13 (1994) tentang Akuntansi untuk 

Investasi, yang hanya membolehkan metode pengukuran menggunakan biaya historis 

tanpa didepresiasi. Adopsi IFRS kedalam PSAK No.13 (2007) merupakan peluang 

penelitian yang unik karena perubahan yang bersifat signifikan dengan munculnya 

lebih dari satu alternatif pengukuran serta meningkatnya ketentuan mengenai 

pengungkapan dibanding dengan standar akuntansi sebelumnya berlaku di Indonesia. 

Alasan sesungguhnya mengapa suatu perusahaan memilih metode akuntansi 

tertentu tidak pernah diketahui secara pasti. Pilihan metode akuntansi dilakukan 

berdasarkan pertimbangan manajemen dan tidak pernah diketahui secara pasti oleh 

pengguna laporan keuangan (Ishak et al.,2012).  Pilihan metode akuntansi hanya 

dapat menduga faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi satu perusahaan 

memutuskan lebih memilih kebijakan akuntansi tertentu dibandingkan yang lainnya. 

Dalam kaitannya dengan alternatif pilihan metode antara metode biaya dengan 

metode nilai wajar dalam mencatat properti investasi, menarik untuk diketahui alasan 

mengapa perusahaan mau memilih metode nilai wajar, sementara perusahaan lainnya 

tetap mengadopsi metode biaya.  

Setelah pengakuan awal, PSAK No. 13 (2007) memberi pilihan metode 

untuk mengukur properti investasi, yaitu: (1) model nilai wajar, atau (2) model biaya. 

Model nilai wajar mengharuskan properti investasi diukur menggunakan nilai wajar 

dan perubahan nilai wajarnya diakui pada Laporan Laba Rugi sebagai laba rugi tahun 
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berjalan dan tidak didepresiasi. Jika entitas memilih model biaya, maka perlakuannya 

mengikuti PSAK No. 16 (2007) tentang Aset Tetap, yaitu properti investasi diukur 

pada biaya perolehan yang didepresiasi dan dikurangi dengan akumulasi rugi 

penurunan nilai. 

Padahal dengan menggunakan metode nilai wajar pengukuran dan 

pengakuan untuk properti investasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi 

mengapa masih banyak perusahaan memilih metode biaya dari pada metode nilai 

wajar. Sementara itu,  metode biaya untuk pengukuran dan pengakuan properti 

investasi hanya bersifat tetap dan mengalami depresiasi. Sedangkan, apabila 

perusahaan menggunakan metode nilai wajar untuk pengakuan dan pengukuran 

properti investasi akan mengikuti perkembangan zaman dan mengalami kenaikan  

nilai setiap waktunya. Perdebatan terkait pro dan kontra dari efek adopsi IFRS 

terutama penggunaan nilai wajar untuk properti investasi dan aset-aset lainnya 

memang masih isu global yang sedang menarik. Hoti dan Nuhui (2011) menyebutkan 

sangat banyak keuntungan yang didapat dengan mengadopsi IFRS terutama untuk 

para investor. Menurut mereka IFRS dapat memberikan biaya yang efektif untuk para 

investor dalam membandingkan peluang mereka dalam pasar global.  

Menurut Bratten (2014), di dalam jurnalnya, ia mengatakan bahwa, 

pengukuran dengan menggunakan nilai wajar relevan terhadap pengambilan 

keputusan keuangan dan ada tiga argumen pendukung bahwa nilai wajar saling 

berhubungan terhadap kinerja masa depan : pertama, karena nilai wajar adalah jumlah 
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dari present value arus kas yang diharapkan di masa depan, sehingga nilai wajar 

memberikan informasi tentang resiko arus kas masa depan. Kedua, kebanyakan 

instrumen keuangan diukur berdasarkan nilai wajar, sehingga muncul hubungan 

antara nilai wajar instrumen keuangan ini dengan pengukuran dari kinerja di masa 

depan. Terakhir, akuntansi nilai wajar dapat mengurangi earning management dan 

income smoothing untuk menghasilkan informasi yang lebih reliable untuk 

pengukuran kinerja masa depan. Dengan demikian, laba yang dihasilkan dengan 

penggunaan konsep nilai wajar, lebih bagus untuk digunakan dalam memprediksi 

arus kas masa depan.  

Di Indonesia, konsep nilai wajar itu sendiri sudah diatur di dalam PSAK 68 

tentang Nilai Wajar yang sudah disahkan pada awal 2015. Standar akuntansi lainnya 

pun sudah menagalami revisi untuk menyesuaikan standar akuntansi tersebut dengan 

konsep nilai wajar, misalnya, PSAK 16 tentang Aset Tetap, PSAK 24 tentang 

Imbalan Kerja, PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan, dan PSAK 13 tentang 

properti investasi. Dengan adanya perubahan ini, adalah sebuah hal yang vital untuk 

mengerti dampak dari penggunaan konsep nilai wajar karena konsep tersebut akan 

diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Dari penggunaan konsep nilai wajar ini, 

muncul argumen yang memperdebatkan apakah konsep nilai wajar ini dapat 

menghasilkan informasi yang lebih reliabel atau tidak. 

Penelitian terdahulu yaitu Quagli dan Avallone (2010) melakukan riset 

untuk menentukan faktor yang mempengaruhi metode akuntansi nilai wajar properti 
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investasi untuk perusahaan dalam industri properti investasi di beberapa negara di 

Eropa. Risetnya menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

pilihan metode nilai wajar yang artinya sesuai dengan political cost hypothesis, yaitu 

perusahaan tidak memilih metode nilai wajar dan menerapkan model biaya untuk 

menghindar dari regulator. Faktor berikutnya adanya pengaruh positif antara rasio 

Market to Book Value dengan pilihan metode nilai wajar, artinya perusahaan yang 

memilih metode nilai wajar adalah perusahaan dengan tingkat asimetri informasi 

yang tinggi. Dengan memilih metode nilai wajar, perusahaan bertujuan menunjukkan 

true value dari perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi. Selanjutnya, riset 

dari Beatty & Weber, 2008 perusahaan dengan tingkat utang yang semakin tinggi 

akan semakin kecil kemungkinan memilih metode nilai wajar. Dengan demikian 

semakin tinggi tingkat utang maka perusahaan akan menerapkan kebijakan akuntansi 

yang lebih konservatif, dalam hal ini metode biaya. Hal ini konsisten dengan 

hipotesis kontrak efisien dengan kreditur, bahwa perusahaan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang konservatif sebagai perlindungan terhadap kreditur. Riset Muller et al. 

(2008) juga menemukan motivasi yang bersifat oportunis dalam pemilihan metode 

nilai wajar untuk properti investasi, yaitu perusahaan yang memilih metode nilai 

wajar adalah yang melaporkan keuntungan selisih nilai wajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan selisih nilai wajar “as if” yang diungkapkan di catatan atas 

laporan keuangan untuk perusahaan yang memilih metode biaya. Faktor-faktor yang 

akan diteliti dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang telah terdokumentasi 

dalam literatur mengenai pilihan metode akuntansi (Fields, et al., 2001) dan 
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berdasarkan riset terdahulu dari Quagli dan Avallone (2010), Ishak et al. (2012) dan 

Muller et al. (2008). Faktor tersebut adalah (1) perlindungan terhadap kreditur; (2) 

biaya politis; (3) asimetri informasi dan (4) motivasi oportunis dari manajer. 

Sebagai contoh, penerapan metode biaya pada perusahaan PT AGUNG 

PODOMORO LAND Tbk. menggunakan metode biaya untuk suatu properti investasi 

di kota Jakarta dicatat sebesar Rp1.917.739.134 pada tahun 2011. Sedangkan nilai 

wajarnya pada tahun yang sama yaitu Rp5.447.040.000. Dalam hal ini, metode biaya 

tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Beberapa tahun kemudian, harga 

properti investasi akan tetap sama jika masih menggunakan metode biaya meskipun 

di pasaran harganya sudah naik dua-empat kali lipat. Dengan kondisi pasar yang 

makin dinamis dan berkembang cepat serta tempat yang semakin maju, maka 

dianggap metode biaya tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai yang 

sebenarnya. 

Pilihan metode nilai wajar untuk aset non-keuangan menarik untuk diteliti 

karena kondisi yang berbeda dengan aset keuangan yaitu nilai wajar aset mungkin 

tidak tersedia di pasar aktif.. Maka memotivasi penulis untuk dilakukan penelitian ini. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

pilihan metode nilai wajar untuk properti investasi; 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk properti investasi; 

3. Apakah informasi asimetri akan berpengaruh signifikan terhadap 

kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk properti investasi; 

4. Apakah keuntungan revaluasi nilai wajar yang dapat dilaporkan dari 

penerapan metode nilai wajar akan berpengaruh signifikan terhadap 

kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk properti investasi; 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penulisan ini yaitu : 

1 Untuk mengetahui apakah tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap 

kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk properti investasi; 

2 Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk properti 

investasi; 
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3 Untuk mengetahui apakah informasi asimetri akan berpengaruh 

signifikan terhadap kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk 

properti investasi; 

4 Untuk mengetahui apakah keuntungan revaluasi nilai wajar yang dapat 

dilaporkan dari penerapan metode nilai wajar akan berpengaruh 

signifikan terhadap kemungkinan pilihan metode nilai wajar untuk 

properti investasi; 

1.4 Manfaat penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat : 

1. Bagi penulis 

Dapat membantu untuk menambah ilmu pengetahuan baik secara teori 

maupun praktek secara khususnya mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhi kemungkinan perusahaan memilih metode nilai wajar 

untuk properti investasi; 

2. Bagi mahasiswa 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan 

informasi dan motivasi untuk bahan acuan penelitian; 

3. Bagi perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan yang digunakan perusahaan dalam memilih 

metode akuntansi untuk properti investasi; 

4. Bagi universitas 
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hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pembendaharaan 

kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau 

khusunya fakultas ekonomi dan ilmu sosial (jurusan akuntansi) sehingga 

dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain; 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya; 

6. Manfaat teoritis  

melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan memberikan literatur tambahan 

yang membantu dalam bidang ilmu akuntansi dan pasar modal mengenai 

metode akuntansi untuk properti investasi; 

7. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi alat bantu analisis terhadap 

setiap informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan sehingga para 

investor yang akan melakukan investasi dapat mempertimbangkan setiap 

keputusan yang berkaitan dengan penginvestasian dana di perusahaan 

properti investasi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, 

teori-teori mendukung, penelitian terdahulu, hipotesis, dan 

kerangka pemeikiran. 

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis 

penelitian,populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, identifikasi operasional dan pengukuran 

variabel penelitian, serta teknik analisis data. 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan. Bab inimenguraikan secara umum 

tentang hasil penelitian dan pembahasan berupa, menganalisis 

hasil penelitian berdasarkan fakta dan data dengan menggunakan 

metode yang telah ditentukan, mengungkapkan dan menjelaskan 

hasil-hasil temuan sesuai  dengan tujuan penelitian serta 

membahas hasil penelitian secara mendalam yang didasari oleh 

argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan. 

BAB V : Kesimpulan. Bab hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-

saran yang terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat 

berguna untuk penelitian selanjutnya. 


