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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana pengukuran nilai 

wajar aset non finansial di negara berkembang khususnya di Indonesia 

menggunakan metode kualitatif dalam perspektif faithful representation. Financial 

Accounting Standarts Board (FASB, 2006) mengeluarkan Statement of Financial 

Accounting Standarts (SFAS) 157 (2006) yang mewajibkan semua perusahaan 

yang terdaftar di Amerika Serikat untuk mengungkapkan informasi secara 

kuantitatif, dan kualitatif tentang penilaian nilai wajar (FASB, 2011) dalam (Zhang 

et al., 2019). 

 Pengukuran nilai wajar untuk aset non finansial dapat dikatakan tidak pasti dan 

tidak merata. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Ball et al. (2003) yang 

menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan terkait dengan pelaporan properti 

investasi yang efisien, transparansi harga real estate, dan penilaian yang baik 

dipengaruhi oleh masyarakat di masing-masing daerah. Terlihat dari harga tanah di 

setiap daerah di Indonesia yang sangat bervariasi, dan tidak memiliki data yang 

pasti untuk harga tanah pada daerah tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat dan komunitas pada daerah tertentu yang akan menentukan harga pasar 

pada daerah tersebut (Callon & Muniesa, 2005). Pernyataan tersebut yang akan 

menjadi tolok ukur harga tanah pada wilayah tertentu di Indonesia. 
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 Nilai wajar adalah harga yang diterima pada saat menjual sebuah aset yang akan 

dibayar untuk mengalihkan liabilitas. Pengukuran nilai wajar aset non finansial 

dilihat berdasarkan pasarnya, dimulai dari memperhitungkan kemampuan pelaku 

pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset highest 

and best use atau dengan menjualnya ke pelaku pasar lain. Hal ini 

memperhitungkan penggunaan legally permissible, physically possible dan 

financially feasible (PSAK 68, 2013). Highest and best use juga menetapkan 

premis penjualan untuk mengukur nilai wajar. Nilai wajar baru diberlakukan efektif 

di Indonesia pada 1 Januari 2015 (PSAK 68, 2013).  

 Nilai wajar membutuhkan tingkat transparansi yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan hasil yang lebih relevan dari informasi akuntansi. Namun, juga 

diperlukan tingkat pertimbangan profesional yang lebih tinggi untuk dapat 

mengarah pada trade-off antara relevance dan reliability J. Christensen (2010) 

karena nilai wajar yang reliabel dapat dipertanyakan di pasar yang disfungsional. 

 Sebuah nilai wajar seharusnya dapat dihandalkan sebagai informasi yang 

reliabel untuk mendukung proses pendataan harga-harga yang tercipta pada pasar 

tersebut (Ijiri & Jaedicke, 1966). Pasar real estate yang merupakan input Level 3 

di negara berkembang seringkali membagikan informasi yang kurang efisien, dan 

tidak transparan sehingga memiliki tata kelola yang kurang baik (Chen et al., 2020). 

Input nilai wajar Level 3 tidak dapat diobservasi. IFRS 13 memerlukan penyusun 

laporan keuangan untuk membuat hipotesis pada keberadaan pasar, sehingga harga 
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nilai wajar akan terbentuk jika ada pasar (Bougen & Young, 2012; Bromwich, 

2007; Laux & Leuz, 2009; Lennard, 2007; Walton, 2007). 

 Konsep reliabel pada dasarnya harus mencerminkan ‘faithful representation’ 

dan dapat ‘diverifikasi’ (Barth, 2007; Kadous et al., 2012; Whittington, 2008). Pada 

2015, IASB mengubah kerangka konseptual dan memasukkan reliability dengan 

faithful representation ((IASB), 2015). Menurut Barth (2007), ‘faithful 

representation’ berarti “informasi mencerminkan fenomena ekonomi dunia nyata 

yang dimaksudkan untuk direpresentasikan”. Pergeseran paradigma dari historical 

cost ke nilai wajar juga telah mengubah konsep reliabilitas, dan kemudian IASB 

menggantikan reliability dengan faithful representation sebagai karakteristik 

fundamental dari pelaporan keuangan. Reliabilitas terdiri dari persepsi aktor yang 

berbeda, yang terlibat dalam proses dimana parameter konsensus nilai telah 

ditetapkan oleh pembuat standar tanpa sepenuhnya menghilangkan subjektivitas 

dari konsensus nilai tersebut (Power, 2010). Reliabilitas pada nilai wajar dibangun 

secara sosial melalui konsensus estimasi antara aktor yang terlibat dalam proses 

(Jeppesen & Liempd, 2011; Machado et al., 2015; Power, 2010). 

 IASB menyebutkan pengukuran yang ‘reliabel’ dari jumlah yang tercatat di 

neraca, ke konsepsi IASB yang lebih baru tentang ‘faithful representation’ dari 

nilai aset saat ini secara hipotesis, ini menunjukan metode pengukuran nilai wajar 

berubah menjadi representasi akuntansi ekonomi yang ‘realistis’ (Barker & 

Schulte, 2017). IFRS 13 juga mengandung asumsi implisit tentang sifat ontologis 

yang harus ‘realistis’ yang direpresentasikan dalam akuntansi, dan juga tentang 
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klaim epistomologis yang dapat dibuat berdasarkan ‘realita’ (Barker & Schulte, 

2017). 

 Pengukuran nilai wajar untuk aset non finansial yang berwujud akan 

menerapkan prinsip penggunaan highest and best use. Prinsip ini mengisyaratkan 

bahwa nilai wajar harus mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar untuk dapat 

menghasilkan manfaat ekonomi dari aset melalui penggunaan, atau menjualnya 

kepada peserta lain yang akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Penerapan 

penggunaan highest and best use terbukti menjadi masalah di Indonesia. Indonesia 

memiliki lingkungan yang unik. Perencanaan dan pembangunan kota, termasuk 

zonasi, tidak dikelola dengan baik, dan bangunan non komersial dapat berada di 

dalam kawasan komersial (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013) dalam (PSAK 68, 

2013). 

 Aset non finansial seperti property, plant, and equipment (PPE), properti 

investasi dan aset tidak berwujud merupakan praktik penilaian akuntansi nilai wajar 

lebih baik dibanding biaya historis pada karakteristik kualitatif berdasarkan 

Financial Accounting Standart Board’s (FASB) (Herrmann et al., 2006). 

Pengukuran akuntansi nilai wajar pada aset non finansial paling mungkin terjadi 

pada properti karena lebih likuid (H. B. Christensen & Nikolaev, 2013). Manfaat 

akuntansi nilai wajar untuk aset non finansial seperti peningkatan relevansi nilai 

dan konten informasi (Aboody et al., 1999; Barth & Clinch, 1996; Danbolt & Rees, 

2008; Easton et al., 1993; Sharpe & Walker, 1975; Standish & Ung, 1982). 
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 Nilai wajar pada model revaluasi biasanya ditentukan dengan penilaian yang 

dilakukan oleh appraiser. Ketika property, plant, and equipment dinilai kembali, 

seluruh kelas aset tersebut harus dinilai kembali (IAS 16, paragraf 34) untuk 

menghindari revaluasi selektif atas aset tetap tertentu dan untuk menghindari 

pelaporan campuran biaya historis dan nilai wajar untuk kelas aset yang sama 

dalam laporan keuangan (Herrmann et al., 2006). Berdasarkan hasil riset Herrmann 

et al. (2006), revaluasi terhadap property, plant, and equipment membantu dalam 

penilaian pada masa depan. Nilai wajar juga memberikan informasi yang relevan 

dan lebih tepat waktu dibanding dengan biaya historis. 

 Penentuan nilai wajar itu dilakukan oleh penilai yang memiliki sertifikasi. 

Penilai publik ini akan bertanggung jawab atas penilaian yang dilakukannya. Pasar 

di Indonesia termasuk pasar yang kurang likuid. Audit estimasi nilai wajar pada 

negara berkembang disebabkan oleh pasar yang tidak aktif, tingginya biaya 

penerapan teknik penilaian yang kompleks, kurangnya penilai dan penilai yang 

terampil, kurangnya pedoman penilaian, harga pasar yang tidak mencerminkan 

nilai sebenarnya karena intervensi pemerintah, dan lingkungan regulasi yang lemah 

(Pacter, 2007). 

Indonesia termasuk pasar yang kurang likuid, terdapat keterbatasan mengenai 

jumlah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang tersedia saat ini ada sebanyak 129 

KJPP (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2020) dan jumlah agen properti yang 

ada di Indonesia sebanyak 1.119 agen properti yang terletak pada 12 provinsi di 
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Indonesia (AREBI, 2021) sedangkan di Indonesia terdapat 34 provinsi dengan 416 

kabupaten. 

 Proses penilaian yang dilakukan oleh penilai itu menggunakan data 

pembanding. Data pembanding yang digunakan oleh penilai harus sejenis dan 

sebanding agar dapat memperoleh informasi yang relevan. Namun sering terjadi 

data pembanding yang didapat sejenis dan sebanding tetapi harga yang cukup 

fluktuatif menyebabkan perbedaan harga data pembanding yang cukup tinggi. Ini 

dikarenakan pasar di Indonesia yang kurang likuid. Saat ini penilai dapat 

menggunakan informasi yang disediakan oleh kementerian ATR/BPN yaitu Zona 

Nilai Tanah (ZNT), akan tetapi informasi yang ditampilkan ZNT hanya nilai tanah 

dalam keadaan kosong (Riyanto, 2019).  

 Dalam melakukan penilaian di Indonesia, para penilai berpedoman pada KEPI 

(Kode Etik Penilai Indonesia) dan SPI (Standar Penilaian Indonesia). Dalam SPI, 

pada saat akan melakukan penilaian penilai akan menentukan lingkup penugasan 

terlebih dahulu dengan cara mengatur kesepakatan penugasan penilaian, tingkat 

kedalaman investigasi, penentuan asumsi dan batasan penilaian. Jika lingkup 

penugasan sudah disetujui maka akan berlanjut ke pendekatan. Pendekatan yang 

digunakan penilai pada saat melakukan penilaian ada 3 (MAPPI & KPSPI, 2018). 

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial untuk menjelaskan konsep 

representasi tepat pada fenomena implementasi nilai wajar di Indonesia. Teori 

konstruksi sosial adalah hubungan antara masyarakat dan individu. Pada 

kenyataannya setiap manusia akan berasumsi jika timbul suatu pemikiran atas suatu 
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kejadian. Pemikiran tersebut juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar 

(Akbar, 2019; W. F. Chua, 1986; Damayanti et al., 2017; Widyawati, 2012). 

Kenyataan sosial seperti ini dapat ditemukan dalam pengalaman intersubjektif 

(Sriningsih dalam Suyanto, 2010). Konsep intersubjektif adalah konsep yang 

menunjukan interaksi dalam suatu kelompok. Melalui intersubjektivitas dapat 

mengetahui kultur yang diciptakan oleh masyarakat tertentu, selain itu manusia 

juga merupakan pencipta dunianya sendiri yang meliputi lingkungan fisik, 

organisasi sosial, dan sistem penilaiannya (Sriningsih dalam Suyanto, 2010). 

 Akuntansi merupakan ilmu yang melibatkan persepsi dan interpretasi dari 

pelaku, sehingga ilmu akuntansi juga memandang objektivitas sebuah fenomena, 

pengukuran dan konsep dari konstruksi sosial (interpretasi pelaku atau individu). 

Teori akuntansi positif berfokus pada obyek untuk menentukan sebuah realitas dan 

tidak mengikutsertakan unsur pelaku yang turut membentuk realitas tersebut.  

Dalam perkembangannya, teori akuntansi memandang konsep realitas dibentuk 

oleh pelaku di sekitar realitas tersebut (Chua, 1986).  

 Aksi atau fenomena tidak lepas dari subjektifitas seseorang dalam memadang 

fenomena tersebut. Dalam paradigma riset interpretatif (interpretive paradigm), 

seorang individu menginterpretasikan sebuah fenomena dan konsep bersama-sama 

dengan individu yang lainnya. Interaksi sosial individu-individu tersebut akan 

membentuk sebuah norma dan makna yang objektif secara kenyataan. Objektivitas 

sebuah konsep terbentuk atau fenomena terbentuk ketika para aktor/individu 

sejalan dalam menginterpretasikannya. Interpretasi individu-individu tersebut 
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muncul berdasarkan pengalaman hidup mereka, serta pengalaman dalam 

menghadapi fenomena tersebut (Chua, 1986).  

 Jadi, makna sebuah konsep bisa dibentuk dari interpretasi individu-individu 

yang terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan konsep konstruksi sosial dimana 

interpretasi individu bersama-sama membentuk makna sebuah konsep. Konsep 

representasi tepat dalam implementasi nilai wajar dibentuk berdasarkan interpretasi 

individu-individu yang terlibat di dalamnya. Hal ini menyebabkan representasi 

tepat memiliki subjektivitas yang tinggi karena dinilai berdasarkan perspektif tiap 

individu yang berbeda. Subjektivitas yang tinggi juga disebabkan oleh faktor 

lingkungan sekitar seperti masyarakat dan organisasi. Walaupun konsep 

representasi tepat memiliki subyektivitas yang tinggi, tetapi fenomena yang 

dikatakan berdasarkan realitas yang terjadi. 

 Studi interpretatif melalui teori konstruksi sosial telah banyak dilakukan 

dibidang akuntansi. Penelitian Akbar (2019) adalah mengenai konstruksi sosial 

kepailitan, Widyawati (2012) konstruksi sosial tentang intellectual capital, 

Damayanti et al. (2017) tentang konstruksi sosial mengenai akuntabilitas, 

Mutmainah, Prabowo and Raharja (2010) konstruksi sosial tentang pengukuran 

kinerja entitas bisnis, Darono (2014) tentang konstruksi sosial realitas. 

 Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif interpretatif 

(interpretive paradigm) yang akan menginvestigasi mengenai interpretasi 

seseorang atas suatu fenomena yang terjadi dan dialami oleh mereka secara 

langsung melalui wawancara. Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini 
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adalah fenomena implementasi nilai wajar di Indonesia. Pada buku Creswell 

(2014), penelitian ini  menjawab pertanyaan “how”, mengenai bagaimana 

pengalaman dan pemahaman mereka mengenai fenomena konsep representasi 

tepat. Jawaban atas pertanyaan “how” akan membawa pada informasi mengenai 

apakah proses penentuan nilai wajar di Indonesia ditentukan berdasarkan asumsi 

yang tepat, data yang lengkap, dan tidak memasukkan data lain yang tidak akurat. 

Studi ini merupakan studi interpretatif yang berarti akan menganalisis realita sosial 

dan bagaimana realita sosial itu terbentuk (Ghozali dan Chariri, 2007; Chua, 2005). 

Secara spesifik, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep representasi tepat 

dalam konteks implementasi nilai wajar dibentuk oleh interpretasi individu yang 

terlibat di dalamnya berdasarkan pengalaman mereka (Chua, 1986). 

 Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif yang 

mengasumsikan bahwa realitas bersifat ganda dan kompleks, sehingga merupakan 

kesatuan yang kuat dan bersifat holistik (Patton, 1980). Paradigma penelitian 

kualitatif memiliki karakteristik analisis konten, yang merupakan topik/tipologi 

yang akan diteliti,  serta konteks, yang merupakan konteks fenomena atau wilayah 

penelitian. Untuk memahami realitas sosial perlu dilakukan pendekatan humanistik 

yang akan memberikan pandangan terbuka terkait dengan kehidupan sosial 

(Widyawati, 2012). Kehidupan sosial dianggap tidak tetap dan selalu berubah 

dengan dinamis (Popper, 1980). 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Representasi tepat merupakan karakteristik kualitatif yang dapat diukur 

berdasarkan 3 karakteristik (indikator) yaitu lengkap, netral dan bebas dari 

kesalahan (IAI, 2019).  

a. Lengkap 

Informasi yang disajikan mencakup deskripsi dan penjelasan terkait dengan 

fenomena yang terjadi saat ini. 

b. Netral 

Informasi yang tersaji tanpa bias atau bisa dikatakan tanpa manipulasi untuk 

membuat informasi keuangan yang tersaji tampak lebih baik atau tidak baik 

untuk diberikan kepada pengguna. 

c. Bebas dari kesalahan 

Informasi yang disajikan dapat mendeskripsikan suatu fenomena tanpa adanya 

kesalahan sehingga memperoleh informasi yang tepat untuk membantu proses 

estimasi. 

Ketiga karakteristik tersebut akan diidentifikasi dalam konteks konstruksi 

sosial, dimana karekteristik tersebut diinterpretasikan sesuai dengan 

pengalaman hidup dan pengetahuan para partisipan. Pengalaman implementasi 

nilai wajar di Indonesia (konteks) terutama berkaitan dengan bangunan dan 

lahan akan memberikan interpretasi yang berbeda mengenai karakteristik 

lengkap, netral dan bebas dari kesalahan, yang merupakan karakteristik dari 
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representasi tepat (konten). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 

mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

Bagaimana konstruksi sosial karakteristik kualitatif representasi tepat pada 

impelementasi nilai wajar untuk bangunan dan lahan di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi nilai wajar bangunan 

dan lahan dan tantangan implementasi nilai wajar bangunan dan lahan di Indonesia 

melalui wawancara secara langsung kepada narasumber. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

 Kontribusi teoritis pada penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai 

konsep faithful representation sebagai karakteristik kualitatif dalam laporan 

keuangan yang berkaitan dengan nilai wajar di negara berkembang. Sedangkan 

kontribusi praktis pada penelitian ini mengenai implementasi nilai wajar aset non 

finansial di Indonesia dalam pengambilan keputusan. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi pengukuran 

nilai wajar bangunan dan lahan di Indonesia dengan cara melakukan wawancara 

kepada penilai, auditor dan akademisi yang dikaitkan dengan teori konstruksi sosial. 

Teori konstruksi sosial digunakan dalam penelitian ini untuk menggali interpretasi 

mereka berdasarkan pengalaman tentang nilai wajar bangunan dan lahan di Indonesia. 

Pengalaman mereka terkait dengan nilai wajar akan dihubungkan dengan konsep 

representasi tepat karena peneliti ingin menganalisis bagaimana konstruksi pelaku 

mengenai konsep representasi dalam proses implementasi nilai wajar di Indonesia. 

  

Implementasi Pengukuran Nilai Wajar 

Bangunan dan Lahan di Indonesia 

Karakteristik kualitatif representasi tepat 

(faithful representation) 

- Neutral 

- Complete 

- Free from error 

Analisis Penentuan Nilai Wajar 

Bangunan dan Lahan di Indonesia 

Gambar 0.1 Kerangka Pikir 


