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BAB I PENDAHULUAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Investasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu investasi dari saham, 

dan investasi dari obligasi atau surat hutang yang diterbitkan perusahaan 

dipasar modal. Sedangkan Pasar modal yaitu tempat jual beli berupa surat 

pemegang saham dan surat hutang atau biasa disebut obligasi. Menurut 

Tandelilin (2007) dalam Melinda (2014), pasar modal adalah tempat jual beli 

sekuritas yang pada umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti 

saham dan obligasi. Adrian (2010) yang mengatakan bahwa pasar modal  

merupakan suata tempat yang penting untuk perusahaan yang membutuhkan 

dana dapat menampung dana dengan menjual saham atau obligasi ke publik, 

khususnya investor yang menggunakan pasar modal sebagai pihak yang 

mempunyai dana, dapat menginvestasikan dananya untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan perusahaan dan 

pembayaran dilakukan dengan pemberian berupa kupon atau surat pada 

jumlah dan waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Penerbitan obligasi dari 

perusahaan juga dicari para investor meskipun adanya risiko gagal bayar 

(default risk) yaitu ketidakmampuan perusahaan membayar surat hutang pada 

saat tanggal jatuh tempo. Sebelum calon investor membeli obligasi yang 

diterbitkan perusahaan,  investor memerlukan informasi berupa laporan 

keuangan perusahaan yang berguna untuk menilai apakah kemampuan 
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perusahaan dalam membayar obligasi kuat atau lemah. Informasi tersebut 

penting untuk membantu calon kreditor, maupun calon investor dalam 

pengambilan keputusan. 

Penelitian ini mengutip fenomena  Septyawanti (2013) diambil dari 

salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

menerbitkan obligasi pada tahun 2010, yaitu perusahaan PT Mobile 8 Telkom. 

Perusahaan ini dinyatakan gagal bayar (default risk) saat pembayaran bunga 

ke-9, dan denda ke-12 untuk investor obligasi, karena PT Mobile 8 Telkom 

mempunyai penurunan peringkat obligasi setiap tahunnya. BEI melakukan 

pengecekan kepada PT Mobile 8 Telkom pada tahun 2009 dan hasilnya 

perusahaan tersebut tidak membayar kewajibannya sebesar Rp 

675.000.000.000. Kasus yang terjadi pada perusahaan membuat Pemeringkat 

Efek Indonesia memberi peringkat kepada PT Mobile 8 Telkom dari ‘CC’ 

menjadi ‘DD’ (Ikhsan, 2012). 

Dari fenomena di atas menunjukan bahwa kebutuhan akan informasi 

akuntansi yang tercermin dari laporan keuangan sangat diperlukan bagi 

investor obligasi, sehingga investor dapat menentukan perusahaan yang akan 

dinvestasikan, dan mendapatkan return yang diharapkan. Informasi berupa 

laporan keuangan yang berkualitas dapat menjadi signal yang berhubungan 

dengan meningkatnya peringkat obligasi perusahaan.  

Laporan keuangan adalah symbol dan bentuk suatu 

pertanggungjawaban yang dimiliki perusahaan. Perusahaan harus berhati-hati 
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apabila sedang terjadi ketidakstabilan ekonomi di dalam perusahaan. Tindakan 

berhati-hati tersebut dapat dilakukan dengan mengakui rugi atau biaya yang 

kemungkinan akan terjadi dan menunda pendapatan meskipun kemungkinan 

terjadinya besar (Suwardjono, 2005). Tindakan berhati-hatian itu biasa disebut 

dengan konservatisme akuntansi. Penyajian laporan yang konservatif juga 

akan membantu investor, khususnya investor obligasi dalam pengambilan 

keputusan, karena perusahaan yang menerapkan konservatisme dalam laporan 

keuangannya akan mencerminkan bagaimana hasil yang sesungguhnya dari 

nilai perusahaan. Konservatisme adalah suatu tindakan yang menyebabkan 

situasi laba akan terlihat lebih rendah daripada kerugian pada laporan 

keuangan perusahaan. Konservatisme akuntansi lebih memilih mencatat 

pendapatan dan transaksi yang sudah menerima dana nyata, sehingga apabila 

pendapatan suatu perusahaan naik hal ini disebabkan karena pendapatan 

diterima dan diakui dari transaksi yang terealisasikan. 

Konservatisme akuntansi masih menjadi perdebatan dalam sebuah 

penelitian. Banyak argumen pendukung yang mengatakan bahwa prinsip 

konservatisme berpengaruh positif terhadap keputusan investor untuk 

menentukan pilihan, namun banyak juga argumen penolak yang mengatakan 

bahwa prinsip konservatisme akan menyebabkan ketidakjelasan atau bias pada 

laporan keuangan akuntansi. 

Beberapa peneliti yang mendukung konservatisme salah satunya yaitu 

Ahmed et al. (2002) dalam Sari (2004) yang mengatakan bahwa 

konservatisme dapat mengatasi konflik pemegang saham dan obligasi. 
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Penelitian yang dilakukan Ahmed et al. (2002) dalam Sari (2004) juga 

membuktikan bahwa konservatisme dapat mengurangi biaya hutang. 

Septyawanti (2013) eksistensi konservatisme sangat penting dalam laporan 

keuangan karena konservatisme akan membatasi pembayaran dividen yang 

berlebihan kepada investor saham dan merugikan investor obligasi. Penelitian 

yang menolak penggunaan konservatisme salah satunya adalah penelitian 

Haniati dan Fitriani (2010) yang mengatakan laporan keuangan dengan 

menggunakan prinsip konservatisme akan terkena risiko bias dan tidak dapat 

dijadikan pengukur untuk mengevaluasi perusahaan. Fanani (2009) meneliti  

kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap informasi 

asimetris, dengan melihat kualitas laporan keuangan yang terdiri dari relevansi 

nilai, dan konservatisme sebagai atribut kualitas laporan keuangaan.  

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat memberi 

informasi akuntansi yang tercermin dari laporan keuangan tentang hasil 

kinerja kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Informasi akuntansi 

bagi pihak internal berguna untuk menyusun perencanaan, pengawasan 

terhadap kegiatan operasional perusahaan, dan melakukan koreksi yang 

diperlukan. Informasi akuntansi bagi pihak eksternal berguna untuk 

mengetahui posisi keuangan perusahaan dan baik buruknya kinerja 

perusahaan, pengambilan keputusan investor dan calon investor apakah harus 

menjual atau membeli investasi tersebut.  

Perusahaan di Indonesia mewajibkan untuk menerapkan standar 

akuntansi yang telah dikonvergensi dengan International Financial Reporting 
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Standart (IFRS) sehingga informasi memiliki kualitas sesuai yang diharapkan 

oleh pengguna ekonomi dan investor. Pengadopsian IFRS menuntut laporan 

keuangan untuk disajikan lebih rinci dan detail. Pengadopsian IFRS bertujuan 

untuk mengurangi asimetri informasi keuangan antara pihak manajer dan 

pengguna laporan keungan yang dilakukan manajer. Penerapan IFRS oleh 

seluruh perusahaan go public yang berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dimulai pada 1 januari 2012. IFRS adalah standar yang digunakan untuk 

dijadikan dasar penyajian dan kerangka kerja yang dibentuk oleh International 

Accounting Standard Board (IASB). Penggunaan IFRS di Indonesia dilakukan 

pada saat era globalisasi yang saat ini menuntut seluruh perusahaan untuk 

menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi.  

International Financial Reporting Standart mempunyai beberapa 

karakteristik yaitu (1) IFRS menggunakan Principles Base sehingga lebih 

menekankan penerapan prinsip tersebut, (2) Membutuhkan penilaian dan 

evaluasi yang mencerminkan realitas ekonomi, (3) Membutuhkan proffesioal 

judgment pada penerapan standar akuntansi, (4) Menggunakan fair value 

dalam penilaian, dan (5) Pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak. 

Menurut Wahidah (2015), konvergensi IFRS dapat dilakukan melalui 3 cara, 

yaitu pertama dengan adopsi, mengambil sendiri IFRS. Kedua adaptasi, 

membuat standar sendiri yang tidak bertentangan dengan IFRS, dan ketiga 

harmonisasi, tidak mengikuti sepenuhnya standar internasional. 

Penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan standar akuntansi 

IFRS mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah Melinda (2014) 
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yang menyatakan bahwa konvergensi IFRS tidak berpengaruh signifikan 

terhadap praktek manajemen laba, namun meningkatkan relevansi nilai 

perusahaan. Wahidah (2015) menyatakan pengadopsian IFRS berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  Harapannya setelah 

dilakukan pengadopsian penuh IFRS, seluruh perusahaan dapat menyajikan 

informasi keuangan yang berstandar internasional sehingga dapat membantu 

investor obligasi dalam pengambilan keputusan untuk menginvestasikan 

dananya kepada perusahaan yang membutuhkan dana guna mendapatkan 

keuntungan. 

Akan tetapi, IFRS adalah wujud yang menolak adanya prinsip 

konservatisme akuntansi karena prinsip fair value lebih mengarah dan 

menekan kepada relevansi. Hellman (2007) mengatakan bahwa prinsip 

konservatisme akuntansi sering dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa masa 

lalu. Sedangkan tujuan dari standar akuntansi modern yaitu mengutamakan 

orientasi masa depan dan membantu para investor dan pengguna lainnya 

dalam pengambilan keputusan. Aristiya dan Budiharta (2013) mengatakan 

bahwa konservatisme yang sebelumnya tercantum dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dan sebagian mengacu pada United State Generally 

Accepted Accounting Principles ( US GAAP)  berkurang penerapannya dan 

digantikan dengan prinsip yang bernama Prudence. Prudence merupakan 

pendapatan yang boleh diakui meskipun masih berupa potensi selama masih 

masuk ketentuan pendapatan dalam IFRS. Setelah adanya ketentuan IFRS, ada 

yang beranggapan bahwa prinsip konservatisme telah hilang, ada yang 
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beranggapan bahwa prinsip konservatisme masih digunakan dan bahkan 

prinsip tersebut meningkat setelah konservatisme dikovergensi IFRS. Hal 

tersebut menimbulkan ketidakpastian apakah penerapan konservatisme masih 

digunakan atau tidak pada perusahaan. Sehingga peneliti ingin meneliti 

apakah konservatisme masih diterapkan atau tidak dan membuktikan apakah 

ada perbedaan penerapan konservatisme sebelum dan sesudah adopsi IFRS. 

Selain itu, penelitian ini juga memberikan dampak terhadap perusahaan bahwa 

peringkat obligasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 

contohnya yaitu konservatisme akuntansi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dipaparkan, peneliti dapat membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan penerapan konservatisme sebelum dan 

sesudah adopsi IFRS? 

2. Apakah konservatisme berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk 

mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan Konservatisme 

sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Penelitian ini juga menguji laporan 

keuangan yang menggunakan prinsip konservatisme terhadap peringkat 

obligasi perusahaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  sumbangan  

pemikiran  berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan 

merupakan media  latihan  dalam  memecahkan  masalah  secara  ilmiah.  

Dari  segi  ilmiah,  diharapkan  dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi. 

Penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi, salah satunya adalah 

konservatisme akuntansi. 

b. Bagi investor obligasi 

Penelitian ini membantu investor, khususnya investor obligasi 

untuk dapat memilih dan melihat informasi yang tercermin dari laporan 

keuangan. Harapannya dapat membantu investor obligasi dalam memilih 

perusahaan yang diinvestasikan. 

 


