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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia 

Indonesia telah melalui beberapa tahap pengembangan standar akuntansi. 

Pengembangan standar akuntansi adalah sebagai berikut. 

1.  Periode 1994-2004 

Mulai tahun 1994, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia mulai menggunakan 

Standar Akuntansi Internasional sebagai dasar untuk merumuskan standar 

akuntansi keuangan di Indonesia. Pada 1995, IAI melakukan revisi untuk 

menerapkan standar baru yang sebagian besar konsisten dengan IAS. Beberapa 

standar diadopsi dari US GAAP dan sisanya dirumuskan karena kasus khusus 

Indonesia. 

2.  Periode 2006-2008 

Selama 1995 hingga 2010, Standar Akuntansi Keuangan mengalami revisi 

terus menerus. Revisi ini termasuk standar tambahan dan perumusan standar baru. 

Pada pertemuan kongres kesepuluh Ikatan Akuntan Indonesia yang diadakan di 

Jakarta pada tahun 2006, direncanakan bahwa proses konvergensi penuh akan 

dilakukan pada tahun 2008. Namun, proses adopsi akhirnya dimulai pada tahun 

2012. 

 

2.2 Perkembangan IFRS di Indonesia 

IASB diselenggarakan di bawah yayasan independen bernama IFRS. Mulai 

tahun 2001, IASB menggantikan Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC) 

yang dibentuk pada tahun 1973 Hingga 31 Maret 2010, Komite Interpretasi IFRS 

bernama Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional (IFRIC). IFRIC 

menggantikan Komite Interpretasi Standar (SIC) dari IASC dengan efek dari 1 

April 2001. SIC adalah bagian dari struktur IASC asli yang dibentuk pada tahun 

1973 (Deloitte, 2014). 

IASB mengembangkan standarnya dengan melakukan proses hukum yang 

luas, yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, konsultasi penuh dan adil, 

dan akuntabilitas. IFRS sekarang digunakan di lebih dari 100 negara, termasuk 
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tiga perempat G20 dan semua Negara Anggota Uni Eropa. Konsisten dengan 

tujuan jangka panjang IASB, IFRS bermaksud menjadi seperangkat aturan 

akuntansi berkualitas tinggi yang idealnya akan diterapkan secara konsisten oleh 

perusahaan publik secara global untuk memastikan bahwa mereka dapat diterima 

oleh pasar modal di seluruh dunia (IASB 2009 di Chua et al. 2012). Meskipun 

tidak ada konsensus tentang apa yang merupakan standar akuntansi berkualitas 

tinggi, IFRS dianggap berkualitas tinggi karena mereka mewakili sekumpulan 

praktik akuntansi terbaik dunia dan dianggap lebih berorientasi modal daripada 

banyak standar akuntansi dalam negeri (Ding et al., 2007 dalam Chua et al., 

2012).  

Ada dua strategi adopsi untuk konvergensi IFRS, strategi big bang dan 

strategi bertahap. Strategi big bang adalah implementasi simultan dan cepat semua 

reformasi (transisi). Dengan kata lain, strategi big bang sepenuhnya mengadopsi 

IFRS tanpa melalui beberapa fase. Strategi ini biasanya dipilih oleh negara-negara 

maju seperti Australia. Proses adopsi dengan strategi bertahap di sisi lain, 

dilakukan melalui beberapa fase adopsi.  

Full Adoption, Adalah tingkat adopsi IFRS di mana suatu negara 

sepenuhnya mengadopsi, menerjemahkan, dan menerapkan IFRS. Diadopsi, 

Adalah tingkat adopsi di mana IFRS disesuaikan dengan kondisi spesifik negara. 

Dengan kata lain, adalah mungkin bagi negara untuk memiliki beberapa standar 

dari IFRS yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi spesifiknya, dan beberapa 

tidak. Konvergensi, Suatu negara hanya mengambil standar spesifik IFRS dan 

menyusunnya dengan bahasanya sendiri dan membuatnya menjadi paragraf. 

Tidak diadopsi sama sekali, suatu negara tidak mengadopsi IFRS sama sekali. 

 Standar Akuntansi Indonesia dikonversikan ke IFRS. Manfaat yang 

Indonesia raih dengan mengadopsi IFRS adalah sebagai berikut, Meningkatkan 

kualitas laporan keuangan dan mengurangi kemungkinan informasi asimetris, 

Meningkatkan komparabilitas karena laporan keuangan disusun berdasarkan 

standar internasional yang mendukung pemahaman atas informasi yang tersedia, 

dan Mendukung iklim investasi global. 
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