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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Adanya harmonisasi standar akuntansi yang diterapkan di beberapa 

negara dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standard 

(IFRS), membuat Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan 

penyesuaian atas standar akuntansi di Indonesia (PSAK, 2012). Sejak tahun 

2012, Indonesia mengubah standar akuntansi yang sebelumnya mengacu 

kepada United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) 

menjadi International Financial Reporting Standard (IFRS). IFRS muncul 

seiring dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi yang menuntut suatu 

standar akuntansi internasional yang dapat diterima dan dapat dipahami 

secara internasional. Tujuan harmonisasi tersebut adalah untuk 

mempermudah ketika membandingkan informasi dalam laporan keuangan. 

Menurut Khairi dan Laili (2008) lebih dari 12.000 perusahaan dan lebih 

dari 100 negara mengklaim bahwa mereka telah mengadopsi atau akan 

mengadopsi IFRS. Di Indonesia pun Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK) telah melakukan konvergensi dengan International Financial 

Reporting Standard (IFRS) ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK). Beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan 

(PSAK) telah dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) 

agar sesuai dengan standar internasional. Salah satu standar yang direvisi 
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adalah PSAK 48 mengenai Penurunan Nilai Aset dengan mengacu IFRS 36 

dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2011.  

PSAK 48 (revisi 2009) mengisyaratkan perlakuan akuntansi untuk 

goodwill yang sesuai dengan IFRS 36. Goodwill termasuk salah satu 

komponen aset tak berwujud (intangible aset) yang diperoleh dari adanya 

kombinasi bisnis, salah  satunya yaitu aktivitas akuisisi dalam perusahaan. 

Pada awalnya, goodwill diakui sebesar biaya perolehan dan dalam laporan 

keuangan goodwill wajib diamortisasi selama tidak lebih dari 20 tahun. 

Namun dengan munculnya standar berbasis IFRS, maka perlakuan akuntansi 

untuk goodwill mengalami pergeseran. Dalam PSAK 48 (revisi 2009) yang 

mulai diberlakukan tahun 2012 di Indonesia, menyebutkan bahwa goodwill 

tidak lagi diamortisasi akan tetapi dilakukan pengujian penurunan nilai 

(impairment test) setiap tahunnya.  

Di akhir periode pelaporan keuangan, perusahaan wajib menilai terjadi 

atau tidak indikasi bahwa goodwill mengalami penurunan nilai. Untuk 

pengujian penurunan nilai goodwill (goodwill impairment testing) perusahaan 

wajib menentukan nilai terpulihkan goodwill. Menentukan nilai terpulihkan 

goodwill dapat menggunakan 2 (dua) metode. Perusahaan dapat memilih 

antara menggunakan metode nilai wajar (fair value) dikurang dengan biaya 

untuk menjual atau menggunakan metode nilai pakai (value in use). Ketika 

besaran nilai terpulihkan goodwill didapat, perusahaan membandingkan 

antara jumlah nilai tercatat (carrying amount) dengan jumlah nilai 

terpulihkan (recoverable amount). Jika nilai tercatat (carrying amount) lebih 
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besar dari nilai terpulihkan (recoverable amount), maka perusahaan wajib 

mengakui selisih tersebut sebagai kerugian penurunan nilai. Kerugian 

penurunan nilai tersebut wajib dicatat ke dalam laporan laba rugi serta metode 

penurunan nilai tersebut wajib dijelaskan pula dalam catatan atas laporan 

keuangan.  

Penelitian mengenai kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan 

goodwill impairment testing sudah banyak dilakukan di beberapa negara 

seperti Australia, Singapura, Thailand dan Eropa. Dalam penelitian Bepari 

dan Mollik (2015) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif 

signifikan antara kualitas auditor dan latar belakang komite audit terhadap 

kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan goodwill impairment testing. 

Menurut Bepari, et.al, (2014), yang berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan goodwill impairment testing 

adalah intensitas goodwill perusahaan dan kualitas auditor. Hasil penelitian 

Godfrey dan Koh (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terkait 

secara positif dengan pengungkapan goodwill impairment testing.  

Kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan goodwill impairment 

testing tidak terlepas dari campur tangan auditor. Bepari dan Mollik (2015) 

mengatakan secara tradisional terdapat perbedaan kualitas audit antara 

perusahaan audit Big-4 dan perusahaan audit non Big-4. Auditor Big-4 lebih 

sensitif dibandingkan dengan auditor non Big-4 dalam hal mengaudit 

pelaporan keuangan. Selain itu,  pengaruhnya terhadap reputasi auditor Big-

4 lebih dipertaruhkan ketika terjadi kesalahan mengaudit pelaporan keuangan 
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dibandingkan dengan auditor non Big-4 (Stokes dan Webster, 2009). Maka 

biasanya, auditor Big-4 lebih cenderung menerapkan kepatuhan IFRS lebih 

ketat dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Bepari dan 

Mollik (2015) membuktikan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif 

signifikan dengan tingkat kepatuhan perusahaan dalam IFRS untuk 

pengungkapan goodwill impairment testing. 

Latar belakang komite audit dikaitkan pula dengan kepatuhan 

pengungkapan goodwill impairment testing. Latar belakang komite audit 

yang memiliki dasar akuntansi atau keuangan serta berpengalaman dalam 

perusahaan, akan meningkatkan pengawasan peran kinerja manajemen 

dengan ketat dan teliti. Komite audit yang andal diharapkan dapat mengawasi 

manajemen dengan baik dalam membuat laporan keuangan yang transparan 

dan jauh dari kesalahan saji material. Bepari dan Mollik (2015) menyatakan 

bahwa latar belakang akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh 

positif signifikan dengan tingkat kepatuhan perusahaan dalam IFRS untuk 

pengungkapan goodwill impairment testing.   

Dalam penelitian Bepari, et.al, (2014) menemukan bahwa terdapat 

hubungan positif antara intensitas goodwill perusahaan dengan kepatuhan 

IFRS untuk pengungkapan goodwill impairment testing. Perusahaan dengan 

intensitas goodwill yang tinggi akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang intensitas goodwill-nya rendah. 
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Ukuran perusahaan dikaitkan pula dengan kepatuhan perusahaan dalam 

mengungkapkan goodwill impairment testing. Penelitian Godfrey dan Koh 

(2009) menemukan adanya hubungan yang positif signifikan antara ukuran 

perusahaan dengan pengungkapan goodwill impairment testing.  Perusahaan 

besar memiliki tuntutan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 

kecil untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya bagi pengguna 

laporan keuangan (Cooke, 1989). Maka, perusahaan besar akan lebih 

cenderung dapat menarik individu dengan pengalaman yang terampil untuk 

menyajikan sistem pelaporan manajemen yang akurat dan sesuai dengan 

standar yang berlaku.  

Penelitian ini menambahkan variabel kontrol agar dapat lebih mampu 

menjelaskan fenomena dengan optimal serta memiliki kekuatan statistik yang 

lebih tinggi. Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu return on assets 

(ROA) dan rasio leverage. Return on Assets (ROA) berguna untuk mengukur 

profitabilitas suatu perusahaan atas penggunaan asetnya. Leverage 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana 

yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk memperbesar 

tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan.  

Adapun penelitian di Singapura yang menguji kepatuhan perusahaan 

dalam melakukan goodwill impairment testing menghasilkan bukti bahwa 18 

dari 20 perusahaan di Singapura telah gagal memenuhi unsur-unsur dasar 

FRS 36 berkaitan dengan goodwill impairment testing (Khairi dan Laili, 

2008). Kegagalan tersebut dikarenakan perusahaan mengalami kesulitan 
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untuk sepenuhnya mematuhi standar pelaporan keuangan baru yakni 

penurunan nilai goodwill. Hal ini semakin menarik untuk diteliti mengenai 

kepatuhan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia dalam 

melakukan pengungkapan goodwill impairment testing. Diharapkan 

kepatuhan perusahaan Indonesia dapat lebih baik dibandingkan perusahaan 

yang telah diteliti di Singapura.  

Penelitian ini menguji kembali penelitian Bepari dan Mollik (2015) 

dengan variabel independensi kualitas auditor dan latar belakang komite 

audit, serta menambah variabel independen baru yaitu profitabilitas 

perusahaan, intensitas goodwill perusahaan, ukuran perusahaan (size) dan 

leverage yang diambil dari penelitian (Bepari et al., 2014), (Godfrey dan Koh, 

2009) dan (Beatty dan Weber, 2006).  

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul : “Analisis 

Pengaruh Kualitas Auditor, Latar Belakang Komite Audit dan 

Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pengungkapan 

Goodwill Impairment Testing Berdasarkan PSAK 48”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penilitian ini adalah : 

1. Apakah kualitas auditor berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pengungkapan goodwill impairment testing berdasarkan PSAK 48? 
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2. Apakah latar belakang komite audit berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pengungkapan goodwill impairment testing berdasarkan 

PSAK 48? 

3. Apakah intensitas goodwill perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pengungkapan goodwill impairment testing berdasarkan 

PSAK 48? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

pengungkapan goodwill impairment testing berdasarkan PSAK 48? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk : 

1. Mengetahui hubungan pengaruh kualitas auditor terhadap kepatuhan 

pengungkapan goodwill impairment testing berdasarkan PSAK 48. 

2. Mengetahui hubungan pengaruh latar belakang komite audit terhadap 

kepatuhan pengungkapan goodwill impairment testing berdasarkan 

PSAK 48. 

3. Mengetahui hubungan pengaruh intensitas goodwill perusahaan terhadap 

kepatuhan pengungkapan goodwill impairment testing berdasarkan 

PSAK 48. 

4. Mengetahui hubungan pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap 

kepatuhan pengungkapan goodwill impairment testing berdasarkan 

PSAK 48.  

 



8 

 

 
 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini pada khususnya dapat menambah literatur bagi 

peneliti dan pada umumnya untuk masyarakat mengenai tingkat 

kepatuhan perusahaan di Indonesia dalam pengungkapan goodwill 

impairment testing.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam masukan untuk 

pihak manajemen suatu perusahaan mengenai pemilihan kantor 

akuntan publik dan pentingnya dalam memilih komite audit yang 

ahli, kompeten serta profesional untuk pengungkapan goodwill 

impairment testing. 

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berkaitan dengan pentingnya kepatuhan suatu perusahaan dalam 

pengungkapan goodwill impairment testing agar informasi laporan 

keuangan perusahaan yang tercantum handal untuk pedoman 

pengambilan keputusan yang tepat bagi pengguna laporan keuangan 

seperti contoh investor. 
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1.5.  Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel Independen  

 

 

  

        Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

H1 (+) : Kualitas Auditor 

H2 (+)  

Latar Belakang     

Komite Audit 

Kepatuhan terhadap 

Pengungkapan 

Goodwill Impairment 

Testing berdasarkan 

PSAK 48 

H3 (+) :  

Intensitas Goodwill 

Perusahaan 

H4 (+) :  

Ukuran Perusahaan 

Profitabilitas Perusahaan 

Leverage 

Variabel Kontrol  

 


