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 ABSTRACT 

 

  Levinda Edvandini: Postgraduate Economics and Business Faculty of Brawijaya 
University, February 25th 2014. Examination Quality Of Financial Statement Information 
And Information Asymmetry Before And After Adoption IFRS. Supervisor: Bambang 
Subroto, co-supervisor: Erwin Saraswati 

 

  This study examines the relationship between quality of financial statement 
information and information asymmetry before and after the adoption of IFRS in Indonesia. 
The study uses the value relevance as the proxy of the quality of financial statement 
information and the bid ask spread as the proxy of information asymmetry. The sample in 
this research was 129 public companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 
period of 2008 and 2012. This hypothesis was tested using regression analysis and Paired-
Sample t Test. The results showed there is an increasing the quality of financial statement 
information after the adoption of IFRS and information asymmetry decreasing after the 
adoption of IFRS. 
 
Key word: Quality of financial statement information, information asymmetry, IFRS. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ABSTRAK 

 

  Levinda Edvandini: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya, 25 Pebruari 2014. Pengujian Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan 
Asimetri Informasi Sebelum dan Setelah Adopsi IFRS. Ketua Pembimbing: Bambang 
Subroto, Komisi Pembimbing: Erwin Saraswati. 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kualitas informasi laporan keuangan 

dan asimetri informasi sebelum dan setelah adopsi IFRS di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan value relevance sebagai proksi dari kualitas informasi laporan keuangan dan 

bid ask spread sebagai proksi dari asimetri informasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

129 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008 dan 2012. 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi dan uji beda 

Paired-Sample t Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas 

informasi laporan keuangan setelah adopsi IFRS dan asimetri informasi mengalami 

penurunan setelah adopsi IFRS. 

 

Kata Kunci: Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Asimetri Informasi, IFRS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar 

akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standards 

Board (IASB). IFRS pertama kali diadopsi oleh negara-negara Uni Eropa, baru 

kemudian disusul oleh Australia, Kanada, Singapura, Cina, dan termasuk 

Indonesia. Menurut Martani, dkk. (2012), Uni Eropa mewajibkan semua entitas 

yang terdaftar di pasar modal seluruh negara Uni Eropa menggunakan IFRS 

pada tahun 2005. Sebagian besar kewajiban untuk menyusun laporan keuangan 

berdasarkan IFRS hanya diperuntukkan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas 

signifikan, yaitu entitas yang menjual surat berharganya di pasar modal (Martani, 

dkk. 2012). Berbeda dengan GAAP yang berbasis peraturan, IFRS merupakan 

standar berbasis prinsip yang diharapkan memiliki ukuran akuntansi yang lebih 

baik dari sebelumnya untuk menggambarkan kinerja dan posisi ekonomi 

perusahaan.  

  Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar 

akuntansi domestik bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Rohaeni, 2012). Penyusun standar 

mengharapkan bahwa penggunaan IFRS dapat meningkatkan komparabilitas 

laporan keuangan, transparansi perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan 

yang berdampak pada keuntungan investor. IFRS sebagai standar yang 

berkualitas tinggi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diukur 

dengan value relevance. Apabila kualitas informasi laporan keuangan  

mengalami peningkatan, akan berdampak pada turunnya asimetri informasi yang 

diukur dengan bid ask spread.  
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 Latar belakang Indonesia melakukan konvergensi IFRS adalah karena 

komitmen Indonesia terhadap kesepakatan negara-negara G-20. Negara-negara 

yang tergabung dalam G-20 telah mengeluarkan kesepakatan untuk membentuk 

satu set standar akuntansi global yang berkualitas (Martani, dkk. 2012). Tujuan 

kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaporan keuangan. Selain itu, konvergensi IFRS ini memiliki manfaat lain 

seperti meningkatkan arus investasi global melalui keterbandingan laporan 

keuangan. Indonesia telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2008 secara bertahap, 

baru kemudian menerapkan adopsi penuh pada tahun 2012.  

  Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS (International 

Financial Reporting Standart),  maka saat ini Indonesia telah menerapkan IFRS 

(2012) setelah sebelumnya melalui tahap persiapan akhir (2011) dan tahap 

adopsi (2008 – 2010). Peta arah (roadmap) program konvergensi IFRS yang 

dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap adopsi (2008 – 2011) yang 

meliputi adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, 

evaluasi dan pengelolaan dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Kedua, 

tahap persiapan akhir (2011) yaitu penyelesaian infrastruktur yang diperlukan. 

Ketiga, yaitu tahap implementasi (2012) yang merupakan tahap penerapan 

pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS dan pengevaluasian 

dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Adanya standar global tersebut 

memungkinkan penandingan dan pertukaran informasi secara universal. Selain 

itu, konvergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.   

  Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengindikasikan bahwa 

adopsi IFRS telah mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di 

sebagian besar negara. Penelitian-penelitian tersebut menyatakan peningkatan 

kualitas laporan keuangan akibat adopsi IFRS tersebut terjadi di beberapa aspek 
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yang berbeda. Pengaruh adopsi IFRS salah satunya dapat menurunkan cost of 

capital. Mekanisme di balik penurunan cost of capital, terjadi melalui peningkatan 

pengungkapan dan peningkatan komparabilitas informasi (Li, 2010). Efisiensi 

modal akan meningkat jika kualitas pelaporan keuangan perusahaan tinggi. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan oleh perusahaan melalui nilai NPV yang positif pada 

investor (Biddle, 2009). Reaksi pasar modal terhadap adopsi IFRS juga 

menunjukkan respon positif atas proses adopsi IFRS tersebut (Armstrong et al., 

2010). Peningkatan kualitas informasi akuntansi dapat dilihat dari manajemen 

laba, pengakuan rugi dan relevansi nilai akuntansi (Iatridis, 2010; Barth et al., 

2008). Kedua peneliti tersebut mengungkapkan bahwa adopsi IFRS berdampak 

pada penurunan manajemen laba, pengakuan rugi menjadi semakin tepat waktu, 

serta meningkanya relevansi nilai informasi akuntansi. Hung dan Subramanyam 

(2004) melakukan pengujian pengaruh adopsi IFRS dengan menggunakan 

penilaian aspek neraca. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan jumlah 

asset dan book value of equity setelah adopsi wajib IFRS dibandingkan dengan 

sebelum penerapan adopsi wajib IFRS. 

  Kualitas informasi laporan keuangan yang mengalami peningkatan, akan 

berdampak pada turunnya asimetri informasi. Penelitian terdahulu 

mengungkapkan adanya hubungan negatif antara kualitas informasi laporan 

keuangan dengan asimetri informasi. Perusahaan yang memiliki kualitas 

informasi laporan keuangan yang tinggi akan membawa konsekuensi ekonomis 

berupa asimetri informasi yang rendah. Menurut Copeland dan Galai (1983) 

dalam Apriliani (2012) menyatakan bahwa ketika kualitas informasi akuntansi 

mengalami peningkatan, maka asimetri informasi akan mengalami penurunan. 

Kualitas informasi akuntansi yang disampaikan melalui pelaporan keuangan 

memiliki pengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Hal yang sama juga 

diungkapkan Fanani (2009), bahwa kualitas pelaporan keuangan berhubungan 
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negatif dan signifikan dengan asimetri informasi. Fanani (2009) menggunakan 

kualitas pelaporan keuangan faktorial yang terdiri dari relevansi nilai dan 

konservatisme. Perusahaan yang memiliki pelaporan keuangan berkualitas tinggi 

dapat mengurangi asimetri informasi dan biaya modal (Cohen, 2003). 

Bhattacharya (2011) lebih fokus pada kualitas laba. Komponen kualitas laba 

dilihat dari laba bersih dan operasional arus kas perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas laba perusahaan yang buruk berhubungan secara 

signifikan dengan asimetri informasi. Adanya adopsi wajib IFRS berhasil 

menurunkan tingkat konservatisme akuntansi dan memperlemah hubungannya 

dengan asimetri informasi (Lu, 2012). 

   Lin (2009) dan Ahmed (2012) menunjukkan hasil yang berbeda dengan 

beberapa penelitian di atas tentang kualitas akuntansi. Penerapan adopsi IFRS 

tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. 

Hasil pengujian menunjukkan terjadi penurunan kualitas akuntansi setelah 

kewajiban adopsi IFRS tahun 2005. Selain itu, perataan laba dan pengakuan rugi 

semakin tinggi. 

  Penelitian-penelitian di atas memberi gambaran bahwa penerapan IFRS 

dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri informasi. 

Kinerja sebuah perusahaan dinilai oleh investor melalui laporan keuangannya. 

Apabila laporan keuangan tidak dapat dikatakan relevan dan reliabel, maka 

investor tidak akan tertarik untuk melakukan investasi terhadap perusahaan 

tersebut.  

  Mengacu pada penelitian terdahulu, yaitu Iatridis (2010) dan Lu (2012), 

maka penelitian ini menggabungkan kedua penelitian tersebut dengan menguji 

kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri informasi sebelum dan setelah 

adopsi IFRS. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena adanya 

perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas akuntansi 
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semakin menurun setelah adanya adopsi IFRS (Lin, 2009). Tsalavoutas, et. al. 

(2012) mengungkapkan hasil penelitian bahwa tidak ada perubahan signifikan 

value relevance laporan keuangan sebelum dan setelah adopsi IFRS, kedua 

periode menunjukkan hasil yang sama. Selain itu, sebagian besar penelitian 

yang dilakukan di Eropa lebih dahulu melakukan adopsi IFRS.  

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian 

Iatridis (2010) hanya menguji kualitas laporan keuangan atas adopsi IFRS di 

Inggris. Penelitian ini menguji kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri 

informasi sebelum dan setelah adopsi IFRS di Indonesia. Penelitian Iatridis 

(2010) dan Lu (2012) dilakukan pada sampel perusahaan di Eropa, sedangkan 

penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Alasan pemilihan objek penelitian tersebut karena penerapan IFRS 

diwajibkan kepada semua entitas yang terdaftar di pasar modal (Martani, dkk. 

2012). 

1.2 Motivasi Penelitian 

  Dampak adopsi IFRS terhadap kualitas laporan keuangan merupakan isu 

penelitian yang masih terjadi perdebatan dengan adanya hasil yang beragam 

dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sebagian besar 

menyatakan bahwa adopsi IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi laporan 

keuangan namun sebagian penelitian terdahulu menyebutkan sebaliknya. 

  Motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu, sepengetahuan 

peneliti masih jarang ditemukan penelitian di Indonesia yang menguji kualitas 

laporan keuangan dan asimetri informasi sebelum dan setelah adopsi IFRS 

karena implementasi IFRS di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan baru 

dilaksanakan secara penuh pada tahun 2012. 

  Penelitian sebelumnya, Iatridis (2010) belum melakukan pengujian 

asimetri informasi akibat adanya adopsi IFRS. Peneliti termotivasi untuk 
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menggabungkan penelitian Iatridis (2010) dengan Lu (2012) untuk melakukan 

pengujian terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri informasi 

dengan membandingkan hasil sebelum dan setelah adopsi IFRS di Indonesia. 

 Hal lain yang memotivasi peneliti, terdapat hasil penelitian yang tidak 

konsisten seperti yang diungkapkan oleh Lin (2009) dan Tsalavoutas, et. al. 

(2012). Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk membuktikan apakah 

penelitian ini memberikan hasil yang konsisten apabila diterapkan di lokasi yang 

berbeda seperti di Indonesia.  

1.3 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terjadi peningkatan kualitas informasi laporan keuangan setelah 

adopsi IFRS di Indonesia? 

2. Apakah terjadi penurunan asimetri informasi setelah adopsi IFRS di 

Indonesia? 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menguji peningkatan kualitas informasi laporan keuangan setelah adopsi 

IFRS di Indonesia 

2. Menguji penurunan asimetri informasi setelah adopsi IFRS di Indonesia 

1.5 Kontribusi Penelitian 

  Kontribusi penelitian ini meliputi kontribusi teoritis, kontribusi praktik dan 

kontribusi kepada pembuat kebijakan. 

1. Kontribusi Teoritis 

  Penelitian ini memberikan kontribusi bukti adanya teori regulasi dan teori 

pasar sekuritas efisien dalam menjelaskan dampak kualitas laporan keuangan 

dan asimetri informasi.  
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2. Kontribusi Praktik 

  Penelitian ini memberikan informasi kepada :  

1. Akademisi, sebagai bahan kajian mengenai konsep adopsi IFRS, serta 

pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri 

informasi perusahaan. 

2. Investor, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

melalui dampak pengadopsian IFRS terhadap pelaporan keuangan,  

khususnya kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri informasi.  

3. Kontribusi Kebijakan 

  Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Standar dalam 

rangka pengembangan dan pengevaluasian penerapan IFRS, sehingga dalam 

praktiknya dapat menciptakan standar akuntansi yang memberikan banyak 

manfaat bagi pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 IFRS (International Financial Reporting Standard) 

  International Financial Reporting Standards merupakan standar akuntansi 

internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board 

(IASB). Empat organisasi utama dunia yang menyusun Standar Akuntansi 

Internasional adalah Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi 

Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan 

Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).  

  International Accounting Standards Board (IASB) bertujuan 

mengembangkan sebuah standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang 

dapat diterima secara internasional. IASB dalam memenuhi tujuan tersebut, 

mengeluarkan standar dengan kualitas yang meliputi prinsip-prinsip laporan 

keuangan dengan standar tunggal yang transparan, bisa dipertanggung 

jawabkan, comparable, dan berguna bagi pasar modal. IFRS merupakan standar 

akuntansi internasional yang disusun oleh International Accounting Standards 

Board. Sebagian besar standar yang menjadi bagian IFRS merupakan standar 

yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting 

Standars (IAS).  

  Menurut Situmorang (2011), IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai 

dengan 2001 oleh IASC. Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS 

dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan. International Financial 

Reporting Standars mencakup: 

 International Financial Reporting Standars (IFRS) – standar yang 

diterbitkan setelah tahun 2001  

 International Accounting Standars (IAS) – standar yang diterbitkan 

sebelum tahun 2001  
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 Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001  

 Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee 

(SIC) – sebelum tahun 2001  
 

  Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan 

keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam 

laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi. Pelaporan 

keuangan dianggap berkualitas tinggi jika informasi yang terkandung dapat 

digunakan untuk mengambil keputusan investasi secara benar, artinya pelaporan 

keuangan harus mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. 

   Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, 

tidak terlepas dari proses penyusunannya. Kebijakan dan keputusan yang 

diambil dalam rangka penyusunan laporan keuangan akan berdampak pada 

kualitas informasi laporan keuangan. Seringkali terjadi penyelewengan dalam 

proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak tertentu demi 

kepentingannya sendiri akan merugikan pihak stakeholder.  

  IFRS memberikan syarat pengungkapan informasi kualitatif dan 

kuantitatif. Tingkat pengungkapan yang makin mendekati pengungkapan penuh 

(full disclosure) akan mengurangi tingkat asimetri informasi. Adanya standar 

akuntansi global akan mengurangi asimetri informasi, menurunkan biaya modal, 

dan meningkatkan aliran modal lintas batas. 

2.1.1 Konvergensi IFRS di Indonesia 

  Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK) membedakan tingkat 

pengadopsian IFRS menjadi lima tingkat (Situmorang, 2011) : 

1. Full Adoption;  
Suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan 
IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan.  
2. Adopted;  

Program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada 
Desember 2008. Adopted maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun 
disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.  
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3. Piecemeal;  
Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu 
nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.  
4. Referenced (convergence);  
Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS 
tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan 
pembuat standar. 
5. Not adopted at all;  
Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.  
Indonesia menganut bentuk yang mengambil IFRS sebagai referensi* 
dalam sistem akuntansinya.   

   

  Program konvergensi IFRS ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni tahap 

adopsi mulai 2008 sampai 2011 dengan persiapan akhir penyelesaian 

infrastruktur dan tahap implementasi pada tahun 2012. Konvergensi PSAK 

terhadap IFRS memiliki manfaat sebagai berikut: Pertama, meningkatkan 

kualitas standar akuntansi keuangan (SAK). Kedua, mengurangi biaya SAK. 

Ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Keempat, 

meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan. Kelima, meningkatkan 

transparansi keuangan. Keenam, menurunkan biaya modal dengan membuka 

peluang penghimpunan dana melalui pasar modal. Ketujuh, meningkatkan 

efisiensi penyusunan laporan keuangan (Situmorang, 2011). Adopsi IFRS di 

Indonesia tentunya memiliki manfaat yang bagus terkait arus globalisasi dalam 

hal keseragaman standar laporan keuangan internasional. Apabila adopsi IFRS 

telah dilakukan diharapkan arus investasi global terhadap Indonesia akan 

meningkat. 

2.2 Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

  Pelaporan keuangan harus memiliki kualitas informasi yang baik, 

sehingga bisa digunakan secara maksimal oleh para calon investor dan 

pengguna lainnya. Syarat relevan dan penyajian jujur merupakan hal yang paling 

fundamental dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang kredibel dan informatif akan mengurangi fenomena 
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miskomunikasi yang terjadi antara para pemangku kepentingan dan mengurangi 

skeptimisme pengguna terkait dengan keputusan manajer, serupa dengan biaya 

keagenan yang dapat mengurangi expected cash flow perusahaan (Iatridis, 

2010). Buruknya kualitas pelaporan keuangan akan mengubah hubungan 

perusahaan dan investor terkait dengan investasi modal perusahaan yang pada 

akhirnya menciptakan risiko informasi, sehingga cara antisipasi yang bisa 

dilakukan adalah dengan memberikan premi risiko yang lebih tinggi untuk 

investor (Francis et al., 2004). 

  Kualitas pelaporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari 

seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan dapat berguna bagi 

pengguna dan perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan 

kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Motif 

manajemen terkait dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan ke depannya 

biasanya mempengaruhi pelaporan keuangan. Perusahaan yang cenderung 

sedang memerlukan modal baik dalam bentuk saham maupun obligasi akan 

cenderung membuat laporan keuangan dan tahunan dengan kualitas terbaik dan 

sebaliknya ketika perusahaan sedang dalam masa pertumbuhan kecenderungan 

manajemen membuat laporan keuangan dengan kualitas rendah untuk menutupi 

proyek investasi kurang menguntungkan yang dilakukan perusahaan (Iatridis, 

2010).  

  IFRS memberikan informasi akuntansi yang berkualitas tinggi dalam 

sistem pengungkapan dan pelaporan keuangan. Menurut Ball (2006) informasi 

akuntansi yang berkualitas tinggi memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Pelatihan audit profesi dalam jumlah yang memadai dan kemampuan 
profesional yang tinggi. 

2) Independensi dari manajer untuk mengesahkan keandalan kualitas 
laporan keuangan. 

3) Pemisahan antara pelaporan keuangan publik dengan pajak penghasilan 
perusahaan, sehingga tujuan pajak tidak mendistorsi informasi keuangan. 
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4) Reformasi struktur kepemilikan perusahaan dan pemerintahan untuk 
mencapai sebuah proses pasar terbuka agar tercapai informasi publik 
yang dapat diandalkan. 

5) Pembentukan sistem akuntansi yang berkualitas tinggi, independensi 
akuntansi. 

6) Pembentukan sistem hukum yang independen untuk mendeteksi dan 
memberikan sanksi atas tindakan penipuan, manipulasi, dan kegagalan 
akuntansi. 
 

  Menurut Francis et al. (2004), ada dua kelompok besar atribut kualitas 

pelaporan keuangan, yaitu atribut berbasis akuntansi dan atribut berbasis pasar. 

Atribut kualitas pelaporan keuangan berdasarkan akuntansi terdiri dari kualitas 

akrual, persistensi, prediktabilita, dan perataan laba, sedangkan atribut kualitas 

pelaporan keuangan berdasarkan pasar yaitu, relevansi nilai, ketepatwaktuan, 

dan konservatisme. Kualitas informasi laporan keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah atribut berbasis pasar. 

2.3 Asimetri Informasi 

  Asimetri informasi adalah informasi yang tidak seimbang disebabkan 

adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Asimetri 

informasi terjadi karena manajemen perusahaan tahu lebih banyak tentang 

kondisi perusahaan dibanding investor di pasar modal. Asimetri informasi dapat 

berupa hidden action dan hidden information. Hidden action akan memunculkan 

moral hazard dan hidden information akan memunculkan adverse selection 

(Benardi, 2009). Menurut Scott (2009:21), terdapat dua tipe asimetri informasi, 

pertama adverse selection merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki 

salah satu pihak dalam transaksi bisnis. Dalam mengendalikan adverse selection 

dapat menggunakan mekanisme akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan 

dengan cara menyajikan informasi dari dalam perusahaan menuju luar 

perusahaan secara kredibel. Tipe kedua adalah moral hazard, yaitu salah satu 

atau lebih pihak yang bertransaksi bisnis dapat mengamati tindakannya dalam 

penyelesaian transaksi namun pihak lain tidak dapat melakukan hal tersebut. 
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 Pemilik perusahaan maupun kreditor tidak akan mampu untuk mengamati 

secara langsung bagaimana kualitas seorang manajer mengelola perusahaan 

untuk kepentingan pemilik perusahaan. Manajer yang merasa tidak diawasi 

secara langsung bisa saja melalaikan kewajibannya. Dalam situasi ini, laporan 

keuangan (laba) dapat berperan sebagai pengukur kinerja manajer. 

  Pasar modal yang efisien menuntut adanya keterbukaan informasi yang 

relevan untuk membantu investor dalam menentukan keputusan investasinya 

dan membantu investor memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang. Dalam mewujudkan keterbukaan informasi, pengungkapan penuh akan 

mengurangi masalah asimetri informasi yang selanjutnya akan membuat 

pelaporan keuangan lebih berguna bagi pengguna informasi, khususnya bagi 

investor di pasar modal yang efisien. 

2.4 Teori Regulasi 

  Regulasi timbul karena reaksi dari suatu krisis yang tidak dapat 

diidentifikasi. Pembentukan regulasi tentunya terkait dengan beberapa 

kepentingan. Kepentingan tersebut terkait dengan konsekuensi yang akan 

diterima pengguna, atas pembentukan dari suatu regulasi (Situmorang, 2011). 

Hendriksen (2005) mendeskripsikan konsekuensi yang diterima pengguna dari 

regulasi standar yang berubah dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Konsekuensi Ekonomi 

Pengguna Konsekuensi Ekonomi 

Perusahaan/korporasi Biaya penerbitan laporan keuangan 

Perbedaan volatilitas angka laporan keuangan 

Manajemen Perilaku manajemen 

Masyarakat Persepsi atas perusahaan 

Investor dan kreditor Keputusan keuangan 
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Perubahan standar akuntansi keuangan, yakni IFRS bertujuan untuk 

menciptakan regulasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan 

keuangan. Dampak perubahan regulasi tersebut tentunya mempengaruhi arti 

rasio keuangan dan angka keuangan dari setiap aktivitas keuangan. 

  Menurut Belkaoui (2011:162) penetapan standar ada dua pendekatan, 

yaitu : 1) pendekatan ketepatan penyajian, yang mendukung pelaporan secara 

netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar 2) 

pendekatan konsekuensi ekonomi, yang mendukung pengadopsian standar akan 

memberikan konsekuensi ekonomi yang baik. Adopsi IFRS tentunya mendukung 

pendekatan konsekuensi ekonomi yang diyakini merupakan standar yang 

memiliki dampak positif bagi kesejahteraan sosial.  

  Belkaoui (2011:175) mengungkapkan suatu industri tertentu diasumsikan 

merancang dan mengoperasikan regulasi untuk keuntungannya sendiri. Teori 

yang mendasari regulasi adalah : 

1. Teori-teori kepentingan publik (public-interest theories) yang 

berpandangan bahwa regulasi dilakukan karena adanya permintaan 

publik terhadap perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien. 

Rahmawati (2012:138) mengungkapkan badan pengatur atau regulator 

dianggap memiliki kepentingan yang terbaik untuk masyarakat. Tujuan 

teori tersebut untuk memaksimalkan  kesejahteraan masyarakat. 

2. Kelompok yang berkepentingan atau teori tangkapan (interest-group or 

capture theories) yang melakukan regulasi karena atas permintaan dari 

kelompok dengan kepentingan khusus. Teori ini berpandangan bahwa 

regulasi merupakan suatu komoditas yang terdapat permintaan dan 

penawaran (Rahmawati, 2012:140). Tujuan teori ini untuk 

memaksimalkan laba dari anggota.  
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  Harmonisasi standar akuntansi internasional terhadap IFRS merupakan 

akibat adanya sebuah kebutuhan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi 

akan pelaporan dan informasi akuntansi yang dapat diakses secara global dalam 

dunia bisnis internasional. Hal tersebut sesuai dengan pandangan dari teori 

kepentingan kelompok (interest-group or capture theories). 

2.5 Efficient Markets Hypothesis (EMH) 

  Teori pasar efisien menggarisbawahi aspek informasi yang tersedia bagi 

investor dan calon investor sehingga harga sekuritas mencerminkan penggunaan 

informasi secara cepat dan fully reflect (Fama, 1970). Pasar efisien adalah 

kondisi dimana informasi mengenai semua harga dapat diperoleh secara terbuka 

dan cepat tanpa ada hambatan yang khusus (Fahmi, 2012:260). Esensi pasar 

efisien adalah informasi mudah diakses dan dimanfaatkan untuk memperoleh 

keuntungan investor yang tercermin langsung dalam harga pasar sekuritas. 

 Teori pasar efisien dapat memberikan prediksi bahwa harga-harga 

sekuritas yang merupakan hasil interaksi mencerminkan secara tepat 

pengetahuan kolektif dan kemampuan memproses informasi yang dimiliki 

investor. Menurut Rahmawati (2012:38) implikasi efisiensi pasar dalam akuntansi 

keuangan terkait konsep full disclosure. Efisiensi membawa dampak bahwa 

informasi mengandung disclosure, bukan dalam bentuk disclosure itu sendiri, 

tetapi yang bermanfaat bagi pasar. 

  Teori ini juga mendasari tentang keberadaan asimetri informasi. Apabila 

beberapa pihak partisipan pasar lebih banyak mengetahui daripada pihak 

lainnya, maka akan terjadi tekanan untuk menemukan mekanisme dalam rangka 

mendapatkan informasi yang lebih baik. Oleh karena itu, akuntansi merupaka 

suatu mekanisme untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi relavan 

dari pihak yang di dalam perusahaan (inside) kepada pihak di luar perusahaan 

(outside). Rahmawati (2012:38) mengungkapkan bahwa adanya akuntansi 
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memungkinkan dalam hal pengambilan keputusan yang lebih baik karena 

akuntansi lebih memiliki manfaat yang digunakan untuk memperbaiki kegiatan 

operasi pasar sekuritas.  

2.6 Teori Value Relevance 

  Value relevance adalah suatu konsep yang menghubungkan angka-

angka akuntansi dengan nilai pasar perusahaan. Value relevance ini merupakan 

cara lain untuk menguji kegunaan suatu data akuntansi yang ada dalam laporan 

keuangan. Kargin (2013) mengungkapkan definisi relevansi nilai sebagai 

kemampuan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan untuk 

menyimpulkan nilai perusahaan melalui estimasi hubungan statistik antara 

informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dengan nilai saham di pasar.   

  Karunarathne (2008) merangkum tiga alat ukur value relevance, yaitu : 1) 

earnings, 2) book value, 3) cash flow. Book value dan earnings adalah alat ukur 

yang memiliki informasi penilaian ekuitas yang signifikan. Value relevance dapat 

ditinjau dari dua perspektif utama, perspektif sinyal dan perspektif pengukuran 

(Hellstrom, 2006). Perspektif sinyal bermaksud untuk mempelajari apakah ada 

reaksi terhadap pengungkapan informasi akuntansi sedangkan perspektif 

pengukuran untuk mengukur hubungan eksplisit antara indikator pasar dari nilai 

perusahaan dan ukuran akuntansi perusahaan.  

2.7 Teori Bid-Ask Spread 

  Alat ukur tingkat asimetri informasi dapat menggunakan bid-ask spread. 

Pratiwi dan Rita (2011) mengungkapkan istilah ask diasosiasikan dengan selling 

limit order, bid diasosiasikan dengan buying limit order. Pengertian bid-ask 

spread adalah selisih harga beli tertinggi saham yang diperdagangkan dengan 

harga jual terendah saham yang diperdagangkan. Menurut Stoll (1989) 

komponen biaya yang mendasari bid-ask spread, yaitu :  

1) Pemilikan saham (inventory holding) 
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2) Pemrosesan pesanan (order processing) 

3) Informasi asimetri 

2.8 Penelitian Terdahulu 

2.8.1 Penelitian Terdahulu Tentang Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

  Kualitas informasi laporan keuangan suatu perusahaan tergantung dari 

seberapa besar informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dapat digunakan 

oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Penerapan 

standar IFRS diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan 

keuangan. Iatridis (2010) bertujuan untuk mengkaji adopsi IFRS di Inggris 

dengan fokus pada perubahan UK GAAP terhadap IFRS, serta menginvestigasi 

kemungkinan manajemen laba atas IFRS. Sampel penelitian yang digunakan 

adalah perusahaan yang terdaftar di London Stock Exchange. Tahun penelitian 

menggunakan dua tahun sebelum dan setelah adopsi IFRS, yakni tahun 2004 

dan 2005. Relevansi nilai dari IFRS dilakukan pengujian berdasarkan informasi 

laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IFRS 

berhasil meningkatkan kualitas akuntansi, menurunkan lingkup manajemen laba, 

dan pengakuan rugi semakin tepat waktu.  

  Penelitian yang dilakukan Barth et al. (2008) bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kualitas akuntansi dengan aplikasi International Accounting Standards  

(IAS). Penelitian ini menggunakan tiga indikator untuk mengetahui kualitas 

akuntansi, yaitu earning management, timely loss recognition, dan value 

relevance. Barth et al. (2008) menyatakan bahwa kualitas akuntansi akan 

semakin baik ketika earning management  kecil, dan timely loss recognition dan 

value relevance dari angka akuntansi semakin besar. Penelitian tersebut menguji 

aplikasi International Accounting Standards (IAS) terhadap kualitas akuntansi 

sebelum dan setelah penerapan IFRS dengan menggunakan sampel sebanyak 

327 perusahaan di 21 negara. Perusahaan yang menerapkan IAS dari 21 negara 
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secara umum menunjukkan hasil penurunan manajemen laba, pengakuan rugi 

semakin tepat waktu, dan meningkatnya relevansi nilai informasi akuntansi. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa nilai akuntansi merupakan indikator yang lebih 

baik dalam merefleksikan ekonomi perusahaan, yang dihasilkan dari salah satu 

dari standar berbasis prinsip atau ukuran akuntansi yang diperlukan, dapat 

meningkatkan kualitas akuntansi, karena dengan memberikan investor informasi 

yang berkualitas akan membantu mereka dalam membuat keputusan investasi. 

 Penelitian Armstrong et al. (2010) bertujuan untuk menguji reaksi pasar 

modal Eropa terhadap 16 peristiwa yang berkaitan dengan penerapan adopsi 

IFRS di Uni Eropa tahun 2005. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat reaksi 

pasar yang positif terhadap adopsi IFRS bagi perusahaan yang memiliki kualitas 

informasi akuntansi tinggi. Investor dan pasar modal memiliki ekspektasi bahwa 

adopsi IFRS di Uni Eropa memberikan manfaat ekonomi secara luas terkait 

dengan transparansi dan peningkatan kualitas pelaporan yang akan 

meningkatkan likuiditas pasar modal. 

2.8.2 Penelitian Terdahulu Tentang Asimetri Informasi 

  Lu (2012) bertujuan umtuk menguji hubungan kebijakan konservatisme 

akuntansi dengan asimetri informasi setelah adopsi IFRS. Sampel penelitian 

menggunakan negara-negara di Eropa yang telah menerapkan IFRS sejak tahun 

2005. Hasilnya menunjukkan tingkat konservatisme akuntansi menurun setelah 

adanya adopsi wajib IFRS. Adopsi IFRS juga semakin memperlemah hubungan 

konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi.  

  Cohen (2003) bertujuan untuk menguji hubungan pelaporan keuangan 

dan konsekuensi ekonomi. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan 

dengan kebijakan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat mengurangi 

asimetri informasi.  Penelitian serupa dilakukan oleh Bhattacharya (2011) yang 

bertujuan untuk menguji apakah kualitas laba rendah berhubungan dengan 
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tingginya asimetri informasi di pasar modal. Sampel penelitian menggunakan 

perusahaan yang terdaftar di NYSE. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas laba 

yang rendah secara signifikan dan inkremental berhubungan dengan tingginya 

tingkat asimetri informasi. 

  Penelitian di Indonesia yang dilakukan Apriliani (2012) bertujuan untuk 

menguji pengaruh kualitas pelaporan keuangan second order terhadap asimetri 

informasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 perusahaan 

manufaktur. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan kualitas pelaporan 

keuangan second order berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi. 

Secara parsial, kualitas pelaporan keuangan berbasis akuntansi berpengaruh 

signifikan terhadap asimetri informasi, sedangkan kualitas pelaporan keuangan 

berbasis pasar tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. 

 Fanani (2009) bertujuan untuk menguji kualitas pelaporan keuangan dan 

konsekuensi ekonomi dalam pasar modal di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan pengukuran kualitas pelaporan keuangan dengan hanya tiga 

atribut kualitas pelaporan keuangan berbasis pada pasar (market-based 

attributes), yaitu relevansi nilai, ketepatwaktuan, dan konservatisme. Sampel 

penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2001 sampai dengan 2006. Hasil 

penelitian  menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap asimetri informasi dengan menggunakan kualitas 

pelaporan keuangan faktorial yang terdiri atas relevansi nilai dan konservatisme 

sebagai atribut kualitas pelaporan keuangannya. 

2.9 Kerangka Konseptual Penelitian 

  Laporan keuangan dianggap berkualitas tinggi jika informasi yang 

terkandung dapat digunakan untuk mengambil keputusan investasi secara benar 

dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. IFRS 
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memberikan syarat pengungkapan informasi kualitatif dan kuantitatif. Tingkat 

pengungkapan yang semakin mendekati pengungkapan penuh akan mengurangi 

tingkat asimetri informasi. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kualitas 

informasi laporan keuangan dan asimetri informasi sebelum dan setelah adopsi 

IFRS. Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan dalam Gambar 2.2 

berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, peneliti akan melakukan dua 

pengujian. Pertama, menguji kualitas informasi laporan keuangan sebelum dan 

setelah adopsi IFRS. Kedua, menguji asimetri informasi sebelum dan setelah 

adopsi IFRS. 

2.10 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.10.1 Hubungan Adopsi IFRS dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

  Adopsi IFRS sebagian besar didukung oleh pihak yang berkecimpung di 

bidang pasar modal dan investor. Beberapa argumen menyatakan adopsi IFRS 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan kepada investor luar. IFRS 

dikatakan lebih berorientasi pada pasar modal, karena IFRS lebih relevan untuk 

investor dan lebih komprehensif dengan mematuhi pengungkapan dibandingkan 

standar lokal.    

Adopsi IFRS 
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Informasi LK 

Asimetri 
Informasi 

Sebelum 
Adopsi IFRS 

Setelah 
Adopsi IFRS 

Sebelum 
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Setelah 
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  Teori yang mendasari hubungan adopsi IFRS dan kualitas informasi 

laporan keuangan adalah teori regulasi. Teori regulasi mendasari penyusunan 

standar pelaporan keuangan yang diciptakan untuk kepentingan kelompok 

tertentu. Ball et al. (2003) menyatakan bahwa dengan mengadopsi standar yang 

berkualitas akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Oleh 

karena itu, jika IFRS memiliki kualitas yang baik, maka diharapkan akan 

meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian Armstrong et al. 

(2010) menunjukkan reaksi positif dari pasar terkait dengan adopsi IFRS di Uni 

Eropa. Investor memiliki ekspektasi bahwa dengan penerapan IFRS akan 

memberikan pedoman untuk menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan 

yang lebih tinggi bagi perusahaan. Adopsi wajib IFRS di Uni Eropa sejak tahun 

2005 memberikan pelaporan informasi akuntansi yang lebih akurat, lebih 

komprehensif dan lebih tepat waktu, relatif terhadap standar nasional (Ball, 

2006). Pengujian kualitas informasi laporan keuangan dapat menggunakan dua 

model penelitian, yaitu model harga (price model) dan model return (return 

model) (Iatridis, 2010). Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis penelitian 

yang pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

  H1a : Kualitas informasi laporan keuangan meningkat setelah   

   adopsi IFRS menggunakan price model. 

  H1b : Kualitas informasi laporan keuangan meningkat setelah   

   adopsi IFRS menggunakan return model. 

2.10.2 Hubungan Adopsi IFRS dan Asimetri Informasi 

  Kualitas informasi laporan keuangan yang baik akan menguntungkan 

pihak investor. Sejauh informasi laporan keuangan tidak diketahui sumber lain, 

kualitas informasi yang baik akan mengarahkan kepada penilaian informasi yang 

lebih baik dalam pasar ekuitas dan menurunkan risiko bagi para investor (Ball, 

2006). Peningkatan kualitas pelaporan keuangan tentunya membantu investor 
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minoritas bersaing lebih baik dengan investor profesional, serta mengurangi 

risiko dalam berinvestasi.  

  Teori yang mendasari hubungan adopsi IFRS dan asimetri informasi 

adalah teori pasar sekuritas efisien. Teori tersebut mengungkapkan bahwa harga 

sekuritas merupakan hasil interaksi yang dapat mencerminkan secara tepat 

pengetahuan kolektif dan kemampuan memproses informasi yang dimiliki 

investor. Adanya asimetri informasi diantara para investor akan memunculkan 

adverse selection terhadap pasar sekuritas. Investor yang kurang memiliki 

informasi memiliki kekhawatiran untuk bersaing dengan investor yang memiliki 

informasi lebih banyak. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kemauan investor 

yang memiliki sedikit informasi untuk melakukan trading. Asimetri informasi dan 

adverse selection akhirnya akan mengurangi likuiditas pasar sekuritas.  

  Menurut Verrechia (2001) pengungkapan perusahaan dapat mengurangi 

masalah adverse selection dan meningkatkan likuiditas pasar sekuritas dengan 

meratakan lapangan bermain di kalangan investor. Hasil penelitian lainnya juga 

mengungkapkan hal serupa, bahwa pengungkapan yang lebih baik akan 

mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan likuiditas pasar (Hail, 2010). 

  Berdasarkan beberapa argumen di atas, maka hipotesis penelitian yang 

kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 H2 : Asimetri informasi menurun setelah adopsi IFRS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

   Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008 dan 2012. Data penelitian yang 

digunakan adalah data laporan keuangan, laporan keuangan tahunan, dan 

laporan kinerja seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008 dan 2012 

yang diperoleh dari situs resmi BEI di www.idx.co.id serta dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD).  

  Penelitian ini membandingkan kualitas informasi laporan keuangan dan 

asimetri informasi sebelum dan setelah adopsi IFRS. Periode penelitian ini dibagi 

menjadi dua, yaitu periode sebelum adopsi IFRS adalah tahun 2008 dan periode 

setelah adopsi IFRS adalah tahun 2012. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

  Teknik pengambilan sampel yang dipilih menggunakan metode purposive 

sampling dengan tipe judgment sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian dan dilakukan berdasarkan pertimbangan 

tertentu (Sekaran dan Bougie, 2010: 276-277). Adapun kriteria penentuan 

sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan 

tahunan 2008 dan 2012 secara konsisten dan lengkap  

2. Perusahaan memiliki data yang tersedia lengkap untuk seluruh variabel 

yang digunakan 

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang 

rupiah 

4. Perusahaan yang memiliki nilai buku ekuitas dan laba bersih positif 

http://www.idx.co.id/
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5. Perusahaan yang menggunakan laba komprehensif 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni 

data yang diperoleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Dalam penelitian ini, data 

yang digunakan adalah data laporan keuangan, laporan keuangan tahunan, dan 

laporan kinerja perusahaan periode 2008 dan 2012, yang diperoleh melalui 

www.idx.co.id dan ICMD.  

3.4 Periode Penelitian 

  Periode penelitian ini adalah tahun 2008 dan 2012. Pemilihan periode ini 

dilakukan untuk membedakan 2 tahap penerapan IFRS, yaitu : 

1. Tahap sebelum adopsi IFRS (PRE-IFRS) adalah tahun 2008 sebagai 

periode pengamatan. 

2. Tahap setelah adopsi IFRS (POST-IFRS) adalah tahun 2012 sebagai 

periode pengamatan. 

  Program konvergensi IFRS di Indonesia telah dicanangkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) pada Desember 2008 yang dilakukan secara bertahap 

hingga tahun 2011 dengan tahap implementasi pada tahun 2012. Oleh karena 

itu, periode penelitian ini dibagi menjadi dua untuk mengetahui penerapan IFRS 

sebelum (PRE-IFRS) dan setelah adopsi IFRS (POST-IFRS). 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.5.1 Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

  Kualitas informasi laporan keuangan dalam penelitian ini menggunakan 

value relevance sebagai alat ukur. Pengujian value relevance menggunakan dua 

http://www.idx.co.id/
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model penelitian, yaitu model harga (price model) dan model return (return 

model) sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iatridis (2010). 

3.5.1.1 Model Penelitian (1) 

  Model penelitian (1) menggunakan price model sebagai proksi dari value 

relevance berdasarkan explanatory power yang dihasilkan dari hasil regresi book 

value per share dan net profit per share terhadap stock price. Value relevance 

diukur berdasarkan metode yang dilakukan oleh Iatridis (2010) dengan melihat 

nilai adjusted R2 dari regresi persamaan berikut : 

itititit NPPSBVPSP   210 ................................................ (1) 

Keterangan : 

Pit = harga saham perusahaan i yaitu harga penutupan (closing price) 

pada tahun t 

BVPSit = book value equity per share perusahaan i pada tahun t 

NPPSit = net profit per share perusahaan i pada tahun t 

 it = error term 

3.5.1.2 Model Penelitian (2) 

  Model penelitian (2) menggunakan return model sebagai proksi value 

relevance berdasarkan explanatory power yang didapatkan dari hasil regresi 

stock returns terhadap net profit. Value relevance diukur berdasarkan metode 

yang dilakukan oleh Iatridis (2010) dengan melihat nilai adjusted R2 dari regresi 

persamaan berikut : 

ititit ARNPP   10 ................................................ (2) 

Keterangan : 

NPPit = net profit perusahaan i pada tahun t 

ARit = annual stock return pada akhir tahun.  

  ARit : Pit - Pit-1, Pit adalah harga saham perusahaan i akhir periode t, 

                        Pit-1 

     dan Pit-1 adalah harga saham perusahaan i akhir periode t-1 

i it = error term 
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3.5.2 Asimetri Informasi 

  Asimetri informasi dalam penelitian ini menggunakan proksi bid ask 

spread. Bid ask spread merupakan salah satu ukuran likuiditas pasar yang 

secara umum digunakan untuk mengukur asimetri informasi. Stoll (1989) 

menyatakan definisi bid ask spread adalah selisih harga beli tertinggi saham 

dengan harga jual terendah saham yang diperdagangkan. Healy, Palepu dan 

Sweeney (1995) dalam Haniati (2010) menggunakan bid ask spread sebagai 

proksi asimetri informasi dalam menguji hubungan pengungkapan perusahaan 

dengan asimetri informasi. Semakin besar bid ask spread memperlihatkan 

asimetri informasi yang semakin besar (Haniati, 2010). Penelitian ini mengukur 

asimetri informasi dengan menggunakan relative bid-ask spread seperti dalam 

penelitian Ryan (1996) yang dioperasionalkan sebagai berikut :  

Spreadit =((ask priceit – bid priceit) / ((ask priceit + bid priceit)/2)) x 100......... (3) 

Keterangan : 

Spreadit = selisih harga saat ask dengan harga saat bid 

ask priceit = harga ask tertinggi saham perusahaan i pada waktu t 

bid priceit  = harga bid terendah saham perusahaan i pada waktu t 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

  Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Tujuan dari uji 

statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif, 

agar memperoleh gambaran mengenai perusahaan yang dijadikan sampel 

penelitian. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik digunakan untuk menghilangkan penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin terjadi dalam analisis regresi, sehingga hasil yang 
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diperoleh lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Uji asumsi 

klasik yang digunakan, yaitu : 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah residual model 

yang digunakan memiliki distribusi normal. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov Smirnov Test. Ketentuan normalitas data ditentukan 

dari nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov Z. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih 

dari 0,05 maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2009: 152) 

2. Uji Heteroskedastisitas 

  Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah varian 

distribusi probabilitas residual variabel bebas tidak konsisten untuk seluruh 

pengamatan. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Glejser, caranya dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas. 

Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

independen, maka ada kemungkinan terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009: 

129). 

3. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah tiap variabel 

independen saling berhubungan secara linear. Apabila sebagian atau seluruh 

variabel independen berkolerasi kuat, berarti terjadi multikolinearitas. Uji 

multikolinearitas dapat dilihat dengan menghitung nilai Variance Inflation Faktor 

(VIF) dan tolerance value setiap variabel independen. Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas dilihat dari tolerance value dan nilai VIF. Model regresi 

yang bebas dari multikolinearitas adalah yang memiliki tolerance value di atas 

0,1 atau VIF dibawah 10 (Ghozali, 2009). 
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4. Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan 

regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu (eror term) 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Uji autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). 

Hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai DW. Uji ini menghasilkan nilai D 

hitung (d) dan nilai DW tabel (dL dan du). Jika nilai dU<d<4-dU, maka tidak ada 

masalah autokorelasi (Ghozali, 2009).   

3.6.3 Analisis Regresi  

  Analisis regresi berganda digunakan model penelitian (1) yaitu price 

model untuk menguji proksi value relevance, hasil regresi book value per share 

dan net profit per share terhadap stock price. Untuk model penelitian (2) yaitu 

return model menggunakan analisis regresi sederhana antara variabel stock 

returns terhadap net profit. Alasan digunakannya analisis regresi berganda 

karena untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen untuk proksi value relevance. 

3.6.4 Analisis Uji Beda Paired Sample t Test 

  Analisis uji beda Paired Sample t Test digunakan untuk menguji proksi 

spread yang dihasilkan dari perhitungan bid-ask saham. Alasan digunakannya 

analisis uji beda karena hanya terdiri dari variabel dependen dari proksi spread. 

3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

  Pengujian hipotesis pertama adalah menguji kualitas informasi laporan 

keuangan setelah adopsi IFRS meningkat dibandingkan dengan periode 

sebelum adopsi IFRS. Kualitas informasi laporan keuangan diproksikan dengan 

value relevance melalui dua pengujian, yaitu price model dan return model. 

Dalam penelitian ini perubahan nilai adjusted R2 antara sebelum dan setelah 
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adopsi IFRS dibandingkan untuk mengetahui peningkatan kualitas informasi. 

Tinggi atau rendahnya value relevance ditunjukkan dari nilai adjusted R2. 

3.5.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

  Pengujian hipotesis kedua adalah untuk menguji asimetri informasi 

setelah adopsi IFRS menurun dibandingkan dengan periode sebelum adopsi 

IFRS. Asimetri informasi dalam penelitian ini menggunakan proksi spread yang 

dihasilkan dari perhitungan data bid-ask saham. Menggunakan uji beda Paired-

Sample t Test, perbedaan asimetri informasi dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai mean (rata-rata) adjusted spread sebelum dan setelah 

adopsi IFRS. Apabila setelah adopsi IFRS nilai mean (rata-rata) adjusted spread 

semakin tinggi menunjukkan asimetri informasi yang semakin tinggi, sebaliknya 

nilai mean (rata-rata) adjusted spread yang lebih rendah menunjukkan 

penurunan asimetri informasi. Pengambilan keputusan untuk Paired-Sample t 

Test dilakukan berdasarkan nilai signifikan pada output, apabila kurang dari 0,05 

maka Ha diterima dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka Ha ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sampel Penelitian 

  Bagian ini menyajikan prosedur pemilihan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang listing 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2012. Kriteria penentuan sampel 

penelitian ini adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan 

laporan tahunan per 31 Desember, mempublikasikan laporan keuangan dan 

laporan tahunan sesuai periode penelitian secara konsisten dan memiliki data 

penelitian yang lengkap untuk seluruh variabel, memiliki nilai buku ekuitas dan 

laba bersih positif. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 129 

perusahaan dari berbagai kelompok industri. Berikut ini adalah rincian jumlah 

yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling : 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel  Jumlah 

   
Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012  446 

Perusahaan yang tidak memiliki data penelitian 
yang lengkap untuk seluruh variabel 

 (143) 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 
keuangan dalam mata uang rupiah 

 (16) 

Perusahaan yang tidak memiliki laba bersih 
positif 

 (98) 

Perusahaan yang tidak menggunakan laba 
komprehensif 

 (60) 

Total Sampel  129 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

  Berikut ini akan dijelaskan statistik deskriptif yaitu menjelaskan gambaran 

data yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai rata-rata (mean), deviasi 
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standar maupun nilai maksimum dan nilai minimum. Penelitian ini menguji dua 

hipotesis, yaitu perbedaan value relevance dan bid ask spread sebelum dan 

setelah adopsi IFRS.  

4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Hipotesis Pertama 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Model Penelitian (1) 

Variabel 
 

N 
Statistik 

Deskriptif PRE-IFRS POST-IFRS 

P 129 

Minimum 47,00 50,00 

Maksimum 49500,00 740000,00 

Rata-Rata 2200,6434 13035,0078 

Std. Deviasi 6050,19283 70025,11217 

BVPS 129 

Minimum 14,50 47,83 

Maksimum 32458,78 33403,47 

Rata-Rata 1824,7349 2353,8006 

Std. Deviasi 4399,77689 5310,53432 

NPPS 129 

Minimum 0,39 -1,23 

Maksimum 12120,21 21518,98 

Rata-Rata 519,8397 662,6288 

Std. Deviasi 1763,00686 2335,63594 

 

  Tabel 4.2 menyajikan statistik deskriptif variabel-variabel penelitian yang 

digunakan dalam pengujian value relevance. Menggunakan price model (Iatridis, 

2010), variabel yang digunakan adalah harga saham penutupan (P), book value 

equity per share (BVPS), dan net profit per share (NPPS). Berdasarkan tabel 4.2 

menunjukkan bahwa variabel harga saham penutupan (P) pada periode PRE-

IFRS memiliki nilai minimum Rp 47,00, nilai maksimum Rp 49.500,00 dan nilai 

rata-rata Rp 2.200,64 dengan standar deviasi Rp 6.050,19. Periode POST-IFRS, 

variabel P memiliki nilai minimum Rp 50,00, nilai maksimum Rp 740.000,00 dan 

nilai rata-rata Rp 13.035,01 dengan standar deviasi Rp 70.025,11. Hasil ini 

menunjukkan bahwa harga saham selama periode penelitian mengalami 
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peningkatan, serta variasi nilai harga saham yang cukup tinggi dilihat dari nilai 

standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata setiap periode. 

  Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel book value 

equity per share (BVPS) pada periode PRE-IFRS memiliki nilai minimum Rp 

14,50, nilai maksimum Rp 32.458,78 dan nilai rata-rata Rp1.824,73 dengan 

standar deviasi Rp 4.399,78, sedangkan pada periode POST-IFRS, variabel 

BVPS memiliki nilai minimum Rp 47,83, nilai maksimum Rp 33.403,47 dan nilai 

rata-rata Rp 2.353,80 dengan standar deviasi Rp 5.310,53. Hal ini berarti book 

value equity per share mengalami peningkatan selama periode penelitian.  

  Variabel net profit per share (NPPS) pada periode PRE-IFRS 

menunjukkan nilai minimum sebesar Rp 0,39, nilai maksimum Rp 12.120,21 dan 

nilai rata-rata Rp 519,84 dengan standar deviasi Rp 1.763,01, sedangkan pada 

periode POST-IFRS, variabel NPPS menunjukkan nilai minimum Rp -1,23, nilai 

maksimum Rp 21.518,98 dan nilai rata-rata Rp 662,63 dengan standar deviasi 

Rp 2335,64. Hasil tersebut menunjukkan bahwa net profit per share mengalami 

kenaikan selama periode penelitian. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Variabel Model Penelitian (2) 

Variabel 
 

N 
Statistik 

Deskriptif PRE-IFRS POST-IFRS 

NPP 129 

Minimum 4,00 4,00 

Maksimum 10619470,00 22460000,00 

Rata-Rata 544819,2479 1300571,7132 

Std. Deviasi 1430254,22246 3497075,56631 

AR 129 

Minimum -,96 -,90 

Maksimum 1,16 2,48 

Rata-Rata -,3160 ,3136 

Std. Deviasi ,39771 ,63956 
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 Tabel 4.3 menyajikan statistik deskriptif variabel-variabel penelitian yang 

digunakan dalam model pengujian value relevance. Menggunakan return model 

(Iatridis, 2010), variabel yang digunakan adalah net profit dan annual return. 

Statistik deskriptif pada tabel 4.3 menunjukkan pada periode PRE-IFRS variabel 

net profit (NPP) memiliki nilai minimum Rp 4, nilai maksimum Rp 10.619.470 dan 

rata-rata Rp 544.819,25 dengan standar deviasi Rp 1.430.254,22, sedangkan 

untuk periode POST-IFRS, variabel NPP memiliki nilai minimum Rp 4, nilai 

maksimum Rp 22.460.000, nilai rata-rata Rp 1.300.571,71 dengan standar 

deviasi Rp 3.497.075,57. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan net profit 

perusahaan pada periode setelah penerapan IFRS dibandingkan dengan 

sebelum penerapan IFRS. Semakin tinggi laba perusahaan, maka akan semakin 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan nilai di masa 

depan, sehingga nilai pasar perusahaan akan meningkat. 

  Variabel annual return, tabel 4.3 menunjukkan pada periode PRE-IFRS 

nilai minimum -0,96%, nilai maksimum 1,16% dan nilai rata-rata -0,32% dengan 

standar deviasi 0,40%, sedangkan untuk periode POST-IFRS, variabel annual 

return memiliki nilai minimum -0,90%, nilai maksimum 2,48% dan nilai rata-rata 

0,32% dengan standar deviasi 0,64%. Hasilnya menunjukkan rata-rata annual 

return periode setelah adopsi IFRS mengalami peningkatan dibandingkan 

sebelum adopsi IFRS. Semakin tinggi return yang dihasilkan perusahaan 

menunjukkan semakin tinggi tingkat pengembalian investasi suatu perusahaan. 
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4.2.2 Statistik Deskriptif Variabel Hipotesis Kedua 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel Hipotesis Kedua 

Variabel 
 

N 
Statistik 

Deskriptif PRE-IFRS POST-IFRS 

SPREAD 129 

Minimum ,00 -57,52 

Maksimum 191,74 183,06 

Rata-Rata 97,5274 60,4507 

Std. Deviasi 35,29188 32,53112 

 
  Tabel 4.4 menunjukkan statistik deskriptif variabel SPREAD periode PRE-

IFRS memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 191,74 dan nilai rata-rata 97,53 

dengan standar deviasi 35,29. Periode POST-IFRS, variabel SPREAD nilai 

minimum -57,52, nilai maksimum 183,06 dan nilai rata-rata 60,45 dengan standar 

deviasi 32,53. Hasil tersebut menunjukkan perbandingan rata-rata antara 

SPREAD sebelum dan setelah adopsi IFRS mengalami penurunan, dari 97,53 

menjadi 60,45. Penurunan nilai SPREAD ini mengindikasikan bahwa terjadi 

penurunan asimetri informasi setelah adopsi IFRS.  

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

Model 
Regresi 

Sig. 
PRE-IFRS 

Sig. 
POST-IFRS 

Model (1) 0,973 0,370 

Model (2) 0,934 0,933 

 

  Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel di atas, diketahui 

bahwa nilai signifikansi residual regresi yang terbentuk pada kedua model 

penelitian pada periode sebelum dan setelah adopsi IFRS lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas dapat terpenuhi. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 
Regresi 

Variabel 
Independen 

Sig. 
PRE-IFRS 

Sig. 
POST-IFRS 

Model (1) 
BVPS 0,105 0,594 

NPPS 0,075 0,904 

Model (2) AR 0,676 0,500 

 

  Hasil pengujian tabel 4.6 menunjukkan bahwa model penelitian (1) dan 

model penelitian (2) periode sebelum dan setelah adopsi IFRS tidak terjadi 

heteroskedastisitas yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (Sig.) yang lebih 

besar dari 0,05.  

3. Uji Multikolinearitas  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Regresi 

Variabel 
Independen 

VIF 
PRE-IFRS 

VIF 
POST-IFRS 

Model (1) 
BVPS 3,594 5,066 

NPPS 3,594 5,066 

 

  Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil pengujian multikolinearitas bahwa nilai 

VIF pada periode sebelum dan setelah adopsi IFRS untuk model penelitian (1) 

berada di bawah 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas antara variabel independen dalam model penelitian (1). 

4. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model 
Regresi 

Durbin-
Watson 

PRE-IFRS 

Durbin-
Watson 

POST-IFRS 

Model (1) 1,711 1,895 

Model (2) 1,496 1,798 

 

  Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai 

Durbin-Watson dari model penelitian (1) berada antara 0 dan 4, sehingga dapat 
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dikatakan bahwa model penelitian (1) dan model penelitian (2) pada periode 

sebelum dan setelah adopsi IFRS tidak terjadi autokorelasi. 

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis  

4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Model Penelitian (1) 

Variabel 

PRE-IFRS (n = 129) POST-IFRS (n = 129) 

Koefisien   Koefisien   

Konstanta 1,873 
 

1,519 
 BVPS 0,461*** 

 
0,596*** 

 NPPS 0,346*** 
 

0,378*** 
 Nilai F 127,954*** 

 
207,335*** 

 Adjusted R2   0,665   0,763 

*** Signifikan pada α=1%, ** α=5%, *α=10% 

 Tabel 4.4 menyajikan hasil pengujian hipotesis kualitas informasi laporan 

keuangan sebelum dan setelah adopsi IFRS. Berdasarkan metode penelitian 

terdahulu yang dilakukan Iatridis (2010), price model diestimasi dengan regresi 

untuk masing-masing periode. Hasil pengujian menunjukkan model penelitian 

layak dengan nilai F signifikan untuk periode sebelum adopsi IFRS, yaitu sebesar 

127,95 dan setelah adopsi IFRS sebesar 207,34 serta signifikan secara statistis 

(α = 0,05). Pengujian value relevance dilihat dari perbandingan nilai Adjusted R2 

sebelum dan setelah adopsi IFRS. Apabila nilai Adjusted R2 meningkat secara 

signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan IFRS menyebabkan 

kualitas informasi laporan keuangan meningkat (Barth, 2008). Hasil pengujian 

menunjukkan nilai Adjusted R2 mengalami peningkatan, yaitu 0,67 pada periode 

sebelum adopsi IFRS menjadi 0,76 setelah adopsi IFRS. Bukti empiris ini 

mendukung hipotesis bahwa kualitas informasi laporan keuangan meningkat 

setelah adopsi IFRS. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi IFRS di Indonesia 

memiliki pengaruh pada relevansi nilai informasi akuntansi. 
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Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Model Penelitian (2) 

Variabel 

PRE-IFRS (n = 129) POST-IFRS (n = 129) 

Koefisien   Koefisien   

Konstanta 11,035 

 
12,381 

 AR -0,046 

 
-0,531 

 Nilai F 0,003 

 
1,972 

 Adjusted R2   -0,008   0,008 

 

  Tabel 4.5 menyajikan hasil pengujian hipotesis kualitas informasi laporan 

keuangan sebelum dan setelah adopsi IFRS. Berdasarkan metode penelitian 

terdahulu yang dilakukan Iatridis (2010), return model diestimasi dengan regresi 

untuk masing-masing periode. Hasil pengujian menunjukkan model penelitian 

sebelum adopsi IFRS nilai F sebesar 0,003 dan setelah adopsi IFRS sebesar 

1,972. Keduanya menunjukkan nilai tidak signifikan secara statistis (α = 0,05). 

Hasil pengujian menunjukkan nilai Adjusted R2 mengalami peningkatan, yaitu -

0,01 pada periode sebelum adopsi IFRS menjadi 0,01 setelah adopsi IFRS. Bukti 

empiris dari return model ini menunjukkan bahwa pengujian adopsi IFRS di 

Indonesia dengan menggunakan return model tidak memiliki pengaruh pada 

relevansi nilai informasi akuntansi.  

4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

Tabel 4.11 

Hasil Uji T Bid-Ask Spread 

  Paired Differences       

  Mean Std.  Std.     Sig. 

    Deviation Eror Mean t df 
(2-

tailed) 

preSPREAD - 37,07672 44,93705 3,95649 9,371 128 0,000 

aftSPREAD             

 Berdasarkan tabel 4.5 nilai signifikansi rata-rata bid ask spread sebelum 

dan setelah penerapan IFRS sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
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signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti mendukung hipotesis bahwa terjadi 

penurunan asimetri informasi setelah adopsi IFRS.  

4.5 Pembahasan 

  Bagian ini merupakan pembahasan dari hasil interpretasi data yang telah 

diperoleh sebelumnya. Sistematika pembahasan disusun secara berurutan 

berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. 

4.5.1 Hubungan Adopsi IFRS dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

  Berdasarkan hasil pengujian diatas, kualitas informasi laporan keuangan 

dengan menggunakan kedua model penelitian, yakni price model dan return 

model menunjukkan kenaikan adjusted R2 setelah adopsi IFRS. 

4.5.1.1 Model Penelitian (1) 

  Pengujian hipotesis pertama adalah pengujian kualitas informasi laporan 

keuangan setelah adopsi IFRS. Menggunakan price model hasil yang diperoleh 

nilai adjusted R2 sebelum adopsi IFRS sebesar 0,67 pada periode sebelum 

adopsi IFRS menjadi 0,76 setelah adopsi IFRS. Hal ini berarti, kualitas informasi 

laporan keuangan semakin meningkat setelah adanya adopsi IFRS. 

  Alasan adopsi IFRS di Indonesia berhasil meningkatkan kualitas informasi 

laporan keuangan, karena IFRS berbasis prinsip nilai wajar dibandingkan 

sebelum penerapan IFRS yang berbasis historis (Warsono, 2011). Standar 

keuangan yang berbasis prinsip dinilai lebih ringkas dan berlaku efektif secara 

global. Hal tersebut yang dapat meningkatkan transparansi perusahaan dan 

meningkatkan daya informasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan di 

Indonesia, khususnya yang telah melakukan adopsi IFRS.  

  Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Iatridis (2010) yang melakukan penelitian adopsi IFRS di Inggris menunjukkan 

bahwa implementasi IFRS dapat meningkatkan kualitas akuntansi, menurunkan 

manajemen laba, dan pengakuan rugi semakin tepat waktu. Barth et al. (2008) 
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menguji aplikasi International Accounting Standards (IAS) terhadap kualitas 

akuntansi sebelum dan setelah penerapan IFRS. Hasilnya menunjukkan bahwa 

kualitas akuntansi meningkat setelah adopsi IFRS dengan indikator 

meningkatnya relevansi nilai informasi akuntansi. Adopsi IFRS memberikan 

reaksi pasar yang positif bagi perusahaan yang memiliki kualitas informasi 

akuntansi tinggi. Investor memiliki ekspektasi bahwa IFRS memberikan manfaat 

ekonomi terkait transparansi dan peningkatan kualitas pelaporan (Armstrong, et 

al., 2010). 

4.5.1.2 Model Penelitian (2) 

  Pengujian hipotesis pertama adalah pengujian kualitas informasi laporan 

keuangan setelah adopsi IFRS. Menggunakan return model, hasil pengujian 

menunjukkan nilai Adjusted R2 mengalami peningkatan, yaitu -0,01 pada periode 

sebelum adopsi IFRS menjadi 0,01 setelah adopsi IFRS namun tidak signifikan 

secara statistis. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan 

setelah penerapan IFRS semakin meningkat. 

  Alasan mengapa model penelitian (2) tidak signifikan secara statistis 

karena perhitungan stock return mencakup perubahan rata-rata harga saham 

sebelum dan setelah adopsi IFRS, yakni tahun 2007 dan 2008 untuk periode 

sebelum adopsi sedangkan tahun 2011 dan 2012 untuk periode setelah adopsi 

IFRS. Return model lebih mengarah pada masalah penelitian yang berfokus 

pada perubahan nilai dalam suatu periode tertentu dan aspek ketepatwaktuan 

(timeliness) (Barth et al., 2001). Hasil pengujian return model ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iatridis (2010) menunjukkan 

peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi. 

4.5.2 Hubungan Adopsi IFRS dan Asimetri Informasi   

  Hipotesis yang kedua adalah pengujian asimetri informasi setelah adopsi 

IFRS. Hasil yang diperoleh adalah nilai signifikansi rata-rata bid ask spread 
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sebelum dan setelah penerapan IFRS sebesar 0,000 atau kurang dari nilai 

signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian tersebut mendukung hipotesis kedua 

bahwa terjadi penurunan asimetri informasi setelah adopsi IFRS. Hal ini 

disebabkan setelah adopsi IFRS laporan keuangan menjadi lebih berkualitas dan 

semakin menurunkan tingkat asimetri informasi. Pihak Investor akan lebih 

diuntungkan dengan adanya adopsi IFRS, karena kualitas informasi laporan 

keuangan yang baik akan membawa konsekuensi kepada penilaian informasi 

pasar ekuitas dan penurunan risiko (Ball, 2006). 

  Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Hail (2010) yang 

menyatakan bahwa pengungkapan yang lebih baik akan mengurangi asimetri 

informasi dan meningkatkan likuiditas pasar. Perusahaan dengan kebijakan 

pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat mengurangi asimetri informasi 

(Cohen, 2003). Penerapan adopsi IFRS semakin memperlemah hubungan 

konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi (Lu, 2012). Platikanova 

(2006) menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi dampak adopsi IFRS 

terhadap kondisi pasar keuangan yaitu : hukum, praktik manajemen laba, dan 

pengungkapan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan 

asimetri informasi setelah adopsi IFRS, tetapi penurunan asimetri informasi ini 

tidak mendukung bahwa adopsi IFRS memiliki relevansi nilai. Serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fanani (2009) dengan menggunakan pengukuran 

kualitas pelaporan keuangan berbasis pasar, menyatakan bahwa kualitas 

pelaporan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap asimetri 

informasi. 

 



 

41 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

   Penelitian ini menguji kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri 

informasi sebelum dan setelah adopsi IFRS. Periode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu sebelum adopsi IFRS tahun 2008 dan setelah adopsi 

IFRS tahun 2012. Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan tahun 2012. 

  Hasil penelitian menunjukkan pengujian kualitas informasi laporan 

keuangan menggunakan price model dan return model semakin meningkat 

setelah adopsi IFRS dibandingkan sebelum adanya adopsi IFRS. Hal ini 

disebabkan standar IFRS berbasis prinsip nilai wajar dibandingkan sebelumnya 

yang berbasis historis. Standar keuangan yang berbasis prinsip dinilai lebih 

ringkas dan berlaku efektif secara global. Hal tersebut yang dapat meningkatkan 

transparansi perusahaan dan meningkatkan daya informasi laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

  Pengujian asimetri informasi setelah adopsi IFRS menunjukkan bahwa 

asimetri informasi mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan laporan 

keuangan yang semakin berkualitas, maka tingkat asimetri informasi akan 

semakin menurun.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

  Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut : 

1. Pengujian kualitas informasi laporan keuangan dalam penelitian ini 

menggunakan proksi value relevance (Iatridis, 2010). Alasan penggunaan 
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value relevance karena lebih mencerminkan kualitas informasi laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Periode penelitian ini hanya menggunakan satu tahun setelah adopsi 

IFRS, karena implementasi wajib IFRS baru dimulai tahun 2012. Hal ini 

menjadi keterbatasan penelitian adanya ketidakseimbangan dengan 

periode sebelum adopsi IFRS. 

3. Data penelitian antara tahun 2008 dan 2012 banyak yang tidak lengkap 

selama periode penelitian. Hal ini menjadi keterbatasan dalam 

memperoleh data penelitian yang mengurangi jumlah observasi yang 

dapat digunakan.  

5.3 Saran 

  Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian 

ini, maka saran yang dapat diberikan peneliti untuk kesempurnaan penelitian 

selanjutnya adalah : 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan proksi yang lain 

dalam melakukan penilaian kualitas informasi laporan keuangan.  

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang 

lebih terkini dan runtut waktu, sehingga dapat diketahui peningkatan atau 

penurunan kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri informasi 

setelah adanya adopsi IFRS secara signifikan. 

5.4 Implikasi Penelitian  

1. Implikasi Teoritis 

  Hasil penelitian ini memberi dukungan empiris terhadap teori regulasi dan 

teori pasar efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya adopsi IFRS merupakan 

salah satu regulasi berupa standar akuntansi internasional. Dampak dari adopsi 

IFRS tersebut dapat mengurangi tingkat asimetri informasi.  
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2. Implikasi Praktik 

  Hasil pengujian memberikan kontribusi sebagai bahan kajian mengenai 

adopsi IFRS terhadap kualitas informasi laporan keuangan bagi pihak akademisi. 

Kontribusi penelitian bagi pihak investor merupakan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi.  

3. Implikasi Kebijakan 

  Hasil penelitian ini menjadi bukti empiris bagi Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) dalam rangka riset pengembangan dan pengevaluasian 

penerapan IFRS bahwa usaha konvergensi IFRS pada SAK telah meningkatkan 

kualitas informasi laporan keuangan di Indonesia. 
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11 PT TIMAH TINS 

12 PT ADHI KARYA ADHI 

13 PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA JKON 

14 PT WIJAYA KARYA WIKA 

15 PT CAHAYA KALBAR CEKA 

16 PT DELTA DJAKARTA DLTA 

17 PT FAST FOOD INDONESIA FAST 

18 PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR INDF 

19 PT MAYORA INDAH MYOR 

20 PT MULTI BINTANG INDONESIA MLBI 

21 PT PRASIDHA ANEKA NIAGA PSDN 

22 PT SEKAR LAUT SKLT 

23 PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD AISA 

24 PT TUNAS BARU LAMPUNG TBLA 

25 
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING 
COMPANY ULTJ 

26 PT GUDANG GARAM GGRM 

27 PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA HMSP 

28 PT SEPATU BATA BATA 

29 PT AKR CORPORINDO AKRA 

30 PT ETERINDO WAHANATAMA ETWA 

31 PT LAUTAN LUAS LTLS 

32 PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY AKPI 

33 PT ASAHIMAS FLAT GLASS AMFG 

34 PT BERLINA BRNA 

35 PT TRIAS SENTOSA TRST 

36 PT HOLCIM INDONESIA SMCB 

37 PT SEMEN GRESIK SMGR 

38 PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY ALMI 

39 PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY INAI 

40 PT JAYA PARI STEEL JPRS 



 41 PT LION METAL WORKS LION 

42 PT PELANGI INDAH CANINDO PICO 

43 PT KEDAUNG INDAH CAN KICI 

44 PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI KIAS 

45 PT JEMBO CABLE COMPANY JECC 

46 PT KABELINDO MURNI KBLM 

47 PT VOKSEL ELECTRIC VOKS 

48 PT ASTRA INTERNATIONAL ASII 

49 PT ASTRA OTOPARTS AUTO 

50 PT INDOSPRING  INDS 

51 PT INTRACO PENTA INTA 

52 PT MULTI PRIMA SEJAHTERA LPIN 

53 PT SELAMAT SEMPURNA SMSM 

54 PT TUNAS RIDEAN TURI 

55 PT UNITED TRACTORS UNTR 

56 PT MODERN INTERNASIONAL MDRN 

57 PT INDOFARMA INAF 

58 PT KALBE FARMA KLBF 

59 PT KIMIA FARMA KAEF 

60 PT MERCK MERK 

61 PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA SQBB 

62 PT TEMPO SCAN PACIFIC TSPC 

63 PT MANDOM INDONESIA TCID 

64 PT UNILEVER INDONESIA UNVR 

65 PT PANORAMA TRANSPORTASI WEHA 

66 PT INDOSAT ISAT 

67 PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TLKM 

68 PT ACE HARDWARE INDONESIA ACES 

69 PT AGIS TMPI 

70 PT CATUR SENTOSA ADIPRAMA CSAP 

71 PT HERO SUPERMARKET HERO 

72 PT MATAHARI PUTRA PRIMA MPPA 

73 PT MULTI INDOCITRA MICE 

74 PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE META 

75 PT TIGARAKSA SATRIA TGKA 

76 BANK BUKOPIN BBKP 

77 BANK BUMI ARTA BNBA 

78 BANK CIMB NIAGA BNGA 

79 BANK DANAMON INDONESIA BDMN 

80 BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 SDRA 

81 BANK ICB BUMIPUTERA BABP 

82 BANK INTERNASIONALM INDONESIA BNII 

83 BANK MANDIRI (PERSERO) BMRI 

84 BANK MAYAPADA INTERNASIONAL MAYA 

85 BANK MEGA MEGA 



 86 BANK NEGARA INDONESIA BBNI 

87 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN BBNP 

88 BANK OCBC NISP NISP 

89 BANK RAKYAT INDONESIA BBRI 

90 BANK VICTORIA INTERNASIONAL BVIC 

91 ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE ADMF 

92 BFI FINANCE INDONESIA BFIN 

93 BUANA FINANCE BBLD 

94 CLIPAN FINANCE INDONESIA CFIN 

95 EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT GSMF 

96 MANDALA MULTIFINANCE MFIN 

97 ARTHAVEST ARTA 

98 BHAKTI CAPITAL INDONESIA BCAP 

99 PANCA GLOBAL SECURITIES PEGE 

100 PANIN SEKURITAS PANS 

101 YULIE SEKURINDO YULE 

102 ASURANSI BINA DANA ARTA ABDA 

103 ASURANSI BINTANG ASBI 

104 ASURANSI DAYIN MITRA ASDM 

105 ASURANSI MULTI ARTHA GUNA AMAG 

106 LIPPO GENERAL INSURANCE LPGI 

107 MASKAPAI REASURANSI INDONESIA MREI 

108 PANIN INSURANCE PNIN 

109 PT ALAM SUTERA REALTY  ASRI 

110 PT CIPUTRA DEVELOPMENT CTRA 

111 PT CIPUTRA PROPERTY CTRP 

112 PT DUTA ANGGADA REALTY DART 

113 PT DUTA PERTIWI DUTI 

114 PT LAMICITRA NUSANTARA LAMI 

115 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL PJAA 

116 PT RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI RBMS 

117 PT SUMMARECON AGUNG SMRA 

118 PT BAYU BUANA BAYU 

119 PT PANORAMA SENTRAWISATA PANR 

120 PT PUDJIADI AND SONS PNSE 

121 PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY SONA 

122 POOL ADVISTA INDONESIA POOL 

123 PT FORTUNE INDONESIA FORU 

124 PT JASA MARGA JSMR 

125 PT JASUINDO TIGA PERKASA JTPE 

126 PT MAHAKA MEDIA ABBA 

127 PT STAR PACIFIC LPLI 

128 PT SURYA CITRA MEDIA SCMA 

129 PT TEMPO INTI MEDIA TMPO 

 



 Lampiran 2 
Hasil Statistik Deskriptif 

 

 Hasil Statistik Deskriptif Hipotesis Pertama 
 

Model Penelitian (1) 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

P 129 47,00 49500,00 2200,6434 6050,19283 

BVPS 129 14,50 32458,78 1824,7349 4399,77689 

NPPS 129 ,39 12120,21 519,8397 1763,00686 

P2 129 50,00 740000,00 13035,0078 70025,11217 

BVPS2 129 47,83 33403,47 2353,8006 5310,53432 

NPPS2 129 -1,23 21518,98 662,6178 2335,63909 

Valid N (listwise) 129     

 
 
Model Penelitian (2) 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPP 129 4,00 10619470,00 544819,2479 1430254,22246 

NPP2 129 4,00 22460000,00 1300571,7132 3497075,56631 

AR 129 -,96 1,16 -,3160 ,39771 

AR2 129 -,90 2,48 ,3136 ,63956 

Valid N (listwise) 129     

 
 

 

 Hasil Statistik Deskriptif Hipotesis Kedua 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

preSPREAD 129 ,00 191,74 97,5274 35,29188 

aftSPREAD 129 -57,52 183,06 60,4507 32,53112 

Valid N (listwise) 129     

 
  



 Lampiran 3 
Hasil Uji Asumsi Klasik 

 
Hasil Uji Normalitas 

 
1. Price model 

Sebelum Adopsi IFRS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 129 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,91745980 

Most Extreme Differences 

Absolute ,043 

Positive ,043 

Negative -,029 

Kolmogorov-Smirnov Z ,485 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,973 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Setelah Adopsi IFRS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 129 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,83666124 

Most Extreme Differences 

Absolute ,081 

Positive ,081 

Negative -,064 

Kolmogorov-Smirnov Z ,917 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,370 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 



 
 

2. Return Model 

Sebelum Adopsi IFRS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 129 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 2,49147626 

Most Extreme Differences 

Absolute ,047 

Positive ,033 

Negative -,047 

Kolmogorov-Smirnov Z ,538 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,934 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Setelah Adopsi IFRS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 129 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 2,20257656 

Most Extreme Differences 

Absolute ,048 

Positive ,048 

Negative -,042 

Kolmogorov-Smirnov Z ,540 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,933 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

  



 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

1. Price Model 

Sebelum Adopsi IFRS 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,123 ,311  3,615 ,000 

LN_BVPS -,113 ,069 -,272 -1,633 ,105 

LN_NPPS ,080 ,044 ,299 1,795 ,075 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 

 
Setelah Adopsi IFRS 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,383 ,353  1,083 ,281 

LN_BVPS2 ,043 ,081 ,107 ,534 ,594 

LN_NPPS2 -,006 ,051 -,024 -,121 ,904 

a. Dependent Variable: ABS_RES3 

 
2. Return Model 

Sebelum Adopsi IFRS 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,033 ,275  7,387 ,000 

AR -,228 ,543 -,037 -,419 ,676 

a. Dependent Variable: ABS_RES1 

Setelah Adopsi IFRS 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,102 ,126  8,714 ,000 

AR2 ,121 ,178 ,060 ,677 ,500 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 



 Hasil Uji Multikolinearitas 

1. Price Model 

Sebelum Adopsi IFRS 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,873 ,510  3,670 ,000   

LN_BVPS ,461 ,114 ,392 4,041 ,000 ,278 3,594 

LN_NPPS ,346 ,073 ,459 4,731 ,000 ,278 3,594 

a. Dependent Variable: LN_P 

 

Setelah Adopsi IFRS 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,519 ,560  2,710 ,008   

LN_BVPS2 ,596 ,128 ,450 4,653 ,000 ,197 5,066 

LN_NPPS2 ,378 ,082 ,449 4,639 ,000 ,197 5,066 

a. Dependent Variable: LN_P2 

 

2. Return Model 

Sebelum Adopsi IFRS 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 11,035 ,439  25,126 ,000   

AR -,046 ,867 -,005 -,053 ,958 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: LN_NPP 

 

 

 

 



 
Setelah Adopsi IFRS 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 12,381 ,269  46,074 ,000   

AR2 -,531 ,378 -,124 -1,404 ,163 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: LN_NPP2 

 
Hasil Uji Autokorelasi 

1. Price Model 

 
Sebelum Adopsi IFRS 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,819
a
 ,670 ,665 ,92471 1,711 

a. Predictors: (Constant), LN_NPPS, LN_BVPS 

b. Dependent Variable: LN_P 

 

Setelah Adopsi IFRS 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,876
a
 ,767 ,763 ,84328 1,895 

a. Predictors: (Constant), LN_NPPS2, LN_BVPS2 

b. Dependent Variable: LN_P2 

 

2. Return Model 

Sebelum Adopsi IFRS 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,005
a
 ,000 -,008 2,50127 1,496 

a. Predictors: (Constant), AR 

b. Dependent Variable: LN_NPP 

 

 



 
Setelah Adopsi IFRS 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,124
a
 ,015 ,008 2,21123 1,798 

a. Predictors: (Constant), AR2 

b. Dependent Variable: LN_NPP2 

 

  



 
Lampiran 4 

Hasil Uji Regresi 

1. Price Model 

Sebelum Adopsi IFRS 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,819
a
 ,670 ,665 ,92471 1,711 

a. Predictors: (Constant), LN_NPPS, LN_BVPS 

b. Dependent Variable: LN_P 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 218,825 2 109,412 127,954 ,000
b
 

Residual 107,742 126 ,855   

Total 326,567 128    

a. Dependent Variable: LN_P 

b. Predictors: (Constant), LN_NPPS, LN_BVPS 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,873 ,510  3,670 ,000 

LN_BVPS ,461 ,114 ,392 4,041 ,000 

LN_NPPS ,346 ,073 ,459 4,731 ,000 

a. Dependent Variable: LN_P 

 

Setelah Adopsi IFRS 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,876
a
 ,767 ,763 ,84328 1,895 

a. Predictors: (Constant), LN_NPPS2, LN_BVPS2 

b. Dependent Variable: LN_P2 



 
 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 294,877 2 147,439 207,335 ,000
b
 

Residual 89,600 126 ,711   

Total 384,477 128    

a. Dependent Variable: LN_P2 

b. Predictors: (Constant), LN_NPPS2, LN_BVPS2 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,519 ,560  2,710 ,008 

LN_BVPS2 ,596 ,128 ,450 4,653 ,000 

LN_NPPS2 ,378 ,082 ,449 4,639 ,000 

a. Dependent Variable: LN_P2 

 

2. Return Model 

Sebelum Adopsi IFRS 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,005
a
 ,000 -,008 2,50127 1,496 

a. Predictors: (Constant), AR 

b. Dependent Variable: LN_NPP 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,018 1 ,018 ,003 ,958
b
 

Residual 794,554 127 6,256   

Total 794,572 128    

a. Dependent Variable: LN_NPP 

b. Predictors: (Constant), AR 

 

 



 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 11,035 ,439  25,126 ,000 

LN_AR -,046 ,867 -,005 -,053 ,958 

a. Dependent Variable: LN_NPP 

Setelah Adopsi IFRS 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,124
a
 ,015 ,008 2,21123 1,798 

a. Predictors: (Constant), AR2 

b. Dependent Variable: LN_NPP2 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9,641 1 9,641 1,972 ,163
b
 

Residual 620,972 127 4,890   

Total 630,613 128    

a. Dependent Variable: LN_NPP2 

b. Predictors: (Constant), AR2 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 12,381 ,269  46,074 ,000 

LN_AR2 -,531 ,378 -,124 -1,404 ,163 

a. Dependent Variable: LN_NPP2 

 

  



 Lampiran 5 

Hasil Uji T-Test 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
preSPREAD 97,5274 129 35,29188 3,10728 

aftSPREAD 60,4507 129 32,53112 2,86421 

 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 preSPREAD & aftSPREAD 129 ,124 ,162 

 
 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) 
Mean Std.  

Deviation 

Std.  

Error  

Mean 

95% Confidence Interval  

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

preSPREAD 

- aftSPREAD 
37,07672 44,93705 3,95649 29,24814 44,90531 9,371 128 ,000 
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