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INTISARI ARTIKEL: 

Tujuan dari artikel ini adalah memberikan beberapa argumentasi tentang 

dampak adopsi dari Standar Akuntansi Internasional. Dalam artikel ini 

menjelaskan tentang pengaruh Standar Akuntansi Internasional pada 2 aspek 

yaitu: 

1. Pengaruhnya pada manajemen perusahaan. 

2. Laporan keuangan perusahaan. 

 

Pengaruh Adopsi Standar Akuntansi Internasional (International 

Accounting Standards/IAS) pada Manajemen Perusahaan 

1. Persyaratan akan item-item pengungapan akan semakin tinggi, karena 

pengungkapan yang semakin tinggi berhubungan dengan nilai 

perusahaan yang semakin tinggi pula (Karamanau and Nishiotis, 

2005). 

2. Dengan mengadopsi IAS, manajemen memiliki akuntabilitas yang 

tinggi dalam menjalankan perusahaan. 

3. Dengan mengadopsi IAS, laporan keuangan perusahaan dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan, karena laporan 

keuangan perusahaan tersebut menghasilkan informasi yang lebih 

relevan, krusial dan akurat. 

4. Dengan mengadopsi IAS, laporan keuangan perusahaan akan lebih 

mudah dipahami, dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi 

yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban 

perusahaan. 
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5. Dengan mengadopsi IAS, akan membantu investor dalam 

mengestimasikan invetasi pada perusahaan berdasarkan data-data 

laporan keuangan perusahaan pada tahun sebelumnya. 

6. Dengan semakin tingginya tingkat pengungkapan suatu perusahaan 

maka berdampak pada rendahnya biaya modal perusahaan. 

7. Rendahnya biaya untuk mempersiapkan laporan keuangan 

berdasarkan IAS. 

 

Pengaruh Adopsi Standar Akuntansi Internasional (International 

Accounting Standards/IAS) pada  Laporan Keuangan Perusahaan 

1. Dengan mengadopsi IAS, laporan keuangan yang dihasilkan memiliki 

tingkat kredibilitas yang tinggi. 

2. Dengan mengadopsi IAS, terdapat perbedaan pengukuran item-item 

dalam laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan.  Misalnya: 

total aktiva dan nilai buku ekuitas akan menghasilkan nilai yang lebih 

tinggi jika mengadopsi IAS (Hung and Subramanyan, 2004). 

3. Dengan mengadopsi IAS,  manajemen laba akan semakin rendah, 

pengakuan kerugian akan semakin sering atau perusahaan lebih 

konservatis, dan memiliki nilai relevansi (value relevance) yang 

semakin tinggi (Barth et al, 2005). 

 

 

 


