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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Kyle Peterson, Roy Schmardebeck, dan T. Jeffrey Wilks (2013) 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Konsistensi Akuntansi dan 

Kualitas Laba. Terdapat dua variabel yang diteliti yaitu konsistensi 

akuntansi yang diukur dengan model ruang vektor dan kualitas laba yang 

diukur dengan model akrual. Sampel yang digunakan adalah untuk time 

series adalah 3.641 perusahaan dan untuk cross section adalah 32. 869 

perusahaan dari Compustat Xpressfeed. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah statistik deskriptif dan uji validasi. Dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi dari 

waktu ke waktu adalah faktor yang signifikan dari proxy kualitas laba. 

Perusahaan yang menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten dari 

waktu ke waktu pendapatan dan kualitas labanya lebih tinggi. 

Persamaan: 

1. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Peterson dengan penelitian 

saat ini adalah meneliti mengenai konsistensi akuntansi yang diterapkan 

oleh perusahaan. 
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Perbedaan: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Peterson untuk mengetahui hubungan 

antara konsistensi dan kualitas laba. Sedangkan untuk penelitian saat ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menyajikan 

laporan keuangan dengan memegang prinsip konsistensi. 

2. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian Peterson adalah 

statistik deskriptif dan uji validasi, sedangkan pada penelitian saat ini 

teknik analisis data yang digunakan adalah studi kasus. 

2. Muhammad Karya Satya Azhar (2011) 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Pengaruh Konsistensi Penyajian 

Laporan Keuangan Perusahaan Publik Terhadap Opini Auditor Tahun 2007. 

Terdapat dua variabel yang diteliti yaitu variabel konsistensi yang diukur 

dengan skala nominal yaitu ya dan tidak ataupun konsisten dan tidak 

konsisiten serta variabel opini auditor yang diukur dengan skala nominal 

yaitu unqualified, unqualified with explanatory dan qualified. Sampel yang 

digunakan adalah 36 laporan keuangan perusahaan dan opini auditornya 

yang listing di Bursa Efek Jakarta. Teknik analisis data yang  digunakan 

adalah Logistic Regression Test. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui 

bahwa masih banyak laporan keuangan yang tidak konsisten dalam 

penyajiannya. Ini dapat dilihat dari 36 perusahaan yang diperiksa, ternyata 

hanya 15 perusahaan yang konsisten dalam penyajian laporan keuangannya. 

Sedangkan yang tidak konsisten dalam penyajian laporan keuangan terdapat 

21 perusahaan. Tingkat kesesuaian konsistensi terhadap opini audit masih 
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kecil, hal ini karena masih banyaknya laporan yang tidak konsisten dalam 

penyajiannya namun masih mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. 

Persamaan: 

1. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Karya Satya 

Azhar  dengan penelitian saat ini adalah meneliti mengenai konsistensi 

penyajian laporan keuangan. 

Perbedaan: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Karya Satya Azhar 

merupakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini 

merupakan penelitian kualitatif. 

2. Populasi yang digunakan pada penelitian Muhammad Karya Satya 

Azhar adalah seluruh laporan keuangan perusahaan go public yang 

terdaftar pada Bursa Efek Jakarta, sedangkan populasi pada penelitian 

ini adalah laporan keuangan PT Varia Usaha. 

3. Metode pengumpulan sampel pada penelitian Muhammad Karya Satya 

Azhar dilakukan secara acak dengan menentukan karakteristik 

perusahaan berdasarkan beberapa bidang usaha, sedangkan penelitian 

ini metode pengumpulan sampel dilakukan dengan purposive Sampling 

method. 

2. Lokky Ciputra (2011) 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Konsistensi Penyajian Laporan 

Keuangan dan Implikasinya Pada Industri Pertambangan Di BEI. Populasi 
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yang digunakan adalah 23 perusahaan publik yang termasuk dalam industri 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009, dengan sampel yang 

diambil sesuai kriteria sejumlah 13 perusahaan. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah dengan cara membandingkan laporan keuangan tahun 

2007 yang disajikan kembali dalam laporan keuangan tahun 2008, dan 

membandingkan laporan keuangan tahun 2008 yang disajikan kembali 

dalam laporan keuangan tahun 2009. Dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa 13 perusahaan yang termasuk dalam industri pertambangan 

telah menyajikan laporan keuangan dengan memegang prinsip konsistensi. 

Meskipun demikian, penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan tersebut mengalami perubahan baik yang bersifat 

reklasifikasi akun ataupun penyajian kembali laporan keuangan dari periode 

satu ke periode berikutnya. 

Persamaan:  

1. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lokky dengan penelitian saat 

ini adalah meneliti mengenai konsistensi penyajian laporan keuangan. 

Perbedaan: 

1. Jenis perusahaan yang digunakan, pada penelitian Lokky Ciputra 

menggunakan perusahaan publik yang termasuk dalam industri 

pertambangan yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, 
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perdagangan semen dan bahan bangunan, perdagangan barang industri 

dan perdagangan barang tambang. 

2. Periode pengamatan yang digunakan Lokky Ciputra adalah 2 (dua) 

tahun, dengan mengacu pada 3 (tiga) tahun laporan keuangan yang 

telah diaudit, sedangkan pada penelitian ini periode pengamatan yang 

digunakan 1 (tahun), dengan mengacu pada 2 (dua) tahun laporan 

keuangan yang diaudit. 

3. Laporan keuangan yang digunakan Lokky Ciputra adalah laporan 

keuangan tahun 2007, 2008 dan 2009, sedangkan pada penelitian ini 

laporan keuangan yang digunakan adalah tahun 2010 dan 2011. 

4. Penelitian Lokky Ciputra merupakan penelitian kuantitatif deskriptif 

komparatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus (case study). 

3. Ferdy van Beest, Geert Braam, dan Suzanne Boelens (2009) 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Kualitas Pelaporan Keuangan 

yaitu Mengukur Karakteristik Kualitatif. Variabel yang digunakan untuk 

mengukur karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah total kualitas  

FEQC, standar akuntansi, Negara, ukuran, industri, pengaruh, dan tahun. 

Sampel yang digunakan adalah 231 laporan tahunan perusahaan AS, Inggris 

dan belanda pada tahun 2005 dan 2007. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis regresi OLS. Sebelum menjelaskan hasil 

analisis regresi OLS, model diuji pada linearitas, homescedasticity, 

multikolinearitas dan data terdistribusi normal. Dari hasil penelitian ini 
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dapat diketahui bahwa kualitas pelaporan keuangan meningkat dari waktu 

ke waktu, efek diferensial dari IFRS dan US GAAP pada relevansi laporan 

tahunan dinetralisir oleh diferensial kebalikan dari standar akuntansi pada 

representasi laporan tahunan. 

Persamaan: 

1. Persamaaan penelitian yang dilakukan oleh Ferdy van Beest dengan 

penelitian saat ini adalah melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan. 

Perbedan: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdy van Beest dan rekannya 

merupakan penelitian kuantitatif, sedangkan pada penelitian saat ini 

merupakan penelitian kualitatif. 

2. Melakukan pengukuran karakateristik kualitatif laporan keuangan 

secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian ini karakteristik 

kualitatif laporan keuangan yang diteliti hanya pada konsistensi. 

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ferdy van Beest dan rekannya 

laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan 

AS, Inggris dan Belanda tahun 2005 dan 2007, sedangkan penelitian ini 

menggunakan laporan keuangan PT Varia Usaha tahun 2010 dan 2011. 

4. Yulius Jogi Christiawan dan Tjiptohadi Sawarjuwono (2005) 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Konsistensi Penyajian Laporan 

Keuangan Perusahaan Publik: Analisis Kritis atas OpiniAuditor dan 
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Laporan Keuangan Auditan tahun 2000. Sampel yang digunakan adalah 32 

laporan keuangan auditan dan opini auditor independen perusahaan publik 

tahun 2000 dan 2001 yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. Analisis data 

dilakukan dengan cara membandingan nilai setiap akun di laporan keuangan 

auditan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 32 perusahaan 

yang laporan keuangannya diteliti, hanya 12 (37,5%) perusahaan yang 

laporan keuangannya konsisten dan 20 perusahaan tidak konsisten. 

Persamaan: 

1. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yulius Jogi dengan penelitian 

saat ini adalah meneliti konsistensi penyajian laporan keuangan dengan 

melakukan analisis kritis atas opini auditor dan laporan keuangan 

auditan. 

2. Periode pengamatan yang digunakan 1 (satu) tahun, dengan mengacu 

pada 2 (tahun) laporan keuangan yang telah diaudit. 

Perbedaan: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 perusahaan publik 

yang terdafdar di Bursa Efek Jakarta yang dipilih secara acak, sedangkan 

pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah PT. Varia Usaha. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil pencatatan dan pengikhtisaran 

transaksi yang memiliki unsur utama yaitu laporan laba-rugi, laporan ekuitas 
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pemilik, neraca dan laporan arus kas (Wareen, Reeves, dan Fees, 2006:24). 

Menurut FASB, tujuan utama pelaporan keuangan, khususnya bagi organisasi 

bisnis (Suwardjono, 2008:157)  yaitu: 

1. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat 

bagi investor dan kreditor, dimana informasi harus dipahami bagi 

mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai 

kegiatan ekonomik dan bisnis. 

2. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu 

para investor dan kreditor, dan pemakai lain dalam menilai jumlah pada 

saat terjadi, maupun ketidakpastian di masa mendatang. 

3. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya 

ekonomik dan keadaan yang mengubah sumber daya tersebut. 

Laporan keuangan terdiri atas beberapa laporan yang saling terkait satu 

sama lain, dimana masing-masing laporan tersebut mencerminkan tujuan dari 

laporan keuangan. Laporan-laporan yang dimaksud adalah: 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang melaporkan pendapatan 

dan beban-beban selama satu periode (Warren dkk., 2006:25). Jika 

pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahan dikatakan 

memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil 

dibandingkan dengan beban, maka perusahaan mengalami 

kerugian. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan laba 
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perusahaan, dimana laporan tersebut bermanfaat dalam 

mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu periode, dan 

memprediksi potensi ekonomi yang akan dicapai oleh perusahaan 

di masa mendatang (Kieso dkk., 2010:132). Namun manfaat 

tersebut tidak akan didapatkan jika laporan laba rugi disusun 

dengan tidak benar, sehingga dalam proses penyusunannya harus 

dilakukan dengan benar dan tepat, serta apa adanya tanpa ada yang 

ditambah-tambahkan atau dikurangkan. 

2. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan aset, kewajiban dan 

ekuitas suatu perusahaan (Warren dkk., 2006:27). Laporan ini 

menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan, yang dapat 

memberikan informasi mengenai likuiditas yaitu seberapa cepat 

aset lancar menjadi kas atau seberapa cepat kewajiban jangka 

pendek dilunasi, dan solvabilitas yang merupakan kemampuan 

perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang atau sampai 

hutang tersebut jatuh tempo (Kieso dkk., 2010:179). Suatu 

perusahaan akan dianggap gagal dalam menyediakan informasi jika 

tidak membuat laporan keuangan yang diantaranya adalah 

menyusun neraca. Dikatakan demikian karena di dalam neraca 

mengandung informasi-informasi yang material bagi banyak pihak 

seperti shareholder, kreditor, calon investor dan pihak lainnya. 
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3. Laporan Ekuitas Pemilik atau Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan 

perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu (Warren 

dkk., 2006:25). Tujuan dibuatnya laporan perubahan ekuitas adalah 

sebagai sarana informasi untuk para pengguna laporan keuangan 

melakukan analisis berkaitan dengan efisiensi dan kepengurusan 

manajemen serta menyediakan informasi tentang prospek investasi 

pemilik dan para pemegang ekuitas lainnya. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menunjukkan tiga bagian, yaitu arus kas aktivitas 

operasi yang melaporkan ringkasan penerimaan dan pembayaran 

kas dari aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi yang 

melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset 

yang sifatnya permanen, dan arus kas aktivitas pendanaan yang 

melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas 

oleh pemilik, peminjaman, dan penarikan kas oleh pemilik (Warren 

dkk., 2006:26-27). Laporan tersebut melaporkan pengaruh kas 

terhadap operasi perusahaan (arus kas dari aktivitas operasi), 

transaksi investasi (arus kas aktivitas investasi), transaksi 

pendanaan (arus kas aktivitas pendanaan), dan kenaikan penurunan 

net dari kas selama satu periode. Hal ini menunjukkan bahwa 

laporan arus kas memberikan informasi atas penggunaan kas, 

perubahan saldo kas, dan darimana kas tersebut berasal (Kieso 
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dkk., 2010:197). Laporan arus kas memberikan informasi penting 

mengenai penerimaan dan pembayaran kas suatu perusahaan 

selama satu periode akuntansi. 

Di dalam laporan keuangan, mengacu pada SFAC No. 3 dan No. 6 

menjelaskan bahwa elemen laporan keuangan berupa objek atau kejadian 

ekonomik tertentu, sehingga simbol-simbol (kata dan angka) dapat 

melambangkan realitas ekonomi untuk suatu entitas (Suwardjono, 2008: 183-

184). Elemen-elemen yang diidentifikasi oleh FASB dalam SFAC No. 6 (Kieso 

dkk., 2010:39) antara lain: 

1. Asset (Aset) 

Aset merupakan kemampuan ekonomis di masa depan yang 

dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas, yang disebabkan karena 

kejadian atau transaksi masa lalu (Kieso dkk., 2010:39). Konsep 

aset mengandung konsep kos, dimana merupakan pengeluaran yang 

dikapitalisasi karena masih memiliki manfaat di masa depan 

(Suwardjono, 2008:302). 

2. Liability (Liabilitas) 

Liabilitas merupakan pengorbanan ekonomis di masa depan yang 

disebabkan karena keharusan saat ini oleh suatu entitas untuk 

mentransfer aset atau memenuhi jasa kepada entitas lain di masa 

depan, sebagai akibat kejadian atau transaksi masa lalu (Kieso dkk., 

2010:39). 
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3. Equity (Ekuitas) 

Ekuitas merupakan sisa kepentingan dari aset setelah digunakan 

untuk mengurangi kewajiban. Dalam bisnis ekuitas merupakan 

kepentingan pemilik (Kieso dkk., 2010:39). Ekuitas sering disebut 

sebagai aset bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, hal 

tersebut mengacu pada The Entity Theory. Tujuan dari teori 

tersebut yaitu untuk memberikan pendekatan bahwa yang 

membedakan antara kewajiban dan ekuitas adalah hak yang 

melekat pada kedua hal tersebut. Kewajiban dimiliki oleh kreditor, 

sedangkan ekuitas dimiliki oleh investor (Hendriksen dan Van 

Breda, 2001:771). 

4. Investments by Owners (Investasi oleh Pemilik) 

Investasi oleh pemilik merupakan kenaikan aset bersih entitas yang 

disebabkan sebagai hasil dari kegiatan yang menambah atau 

meningkatkan nilai oleh pemilik ke perusahaan, sehingga 

meningkatkan nilai dari kepentingan pemilik (Kieso dkk., 

2010:39). 

5. Distribution to Owners (Distribusi ke Pemilik) 

Distribusi ke pemilik merupakan penurunan aset bersih entitas yang 

disebabkan sebagai hasil dari kegiatan yang berupa pengambilan 

aset, atau pelunasan kewajiban dari perusahaan ke pemilik, 

sehingga nilai dari kepentingan pemilik berkurang (Kieso dkk., 

2010:39). 
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6. Comprehensive Income (Laba Komprehensif) 

Perubahan ekuitas (asset bersih) selama suatu periode atau 

transaksi dan kejadian yang berasal bukan dari pemilik. Di 

dalamnya termasuk seluruh perubahan ekuitas selama suatu periode 

selain investasi dan distribusi ke pemilik (Kieso dkk., 2010:39). 

7. Revenue (Pendapatan) 

Pendapatan merupakan arus masuk dari aset atau penyesuaian 

kewajiban selama suatu periode yang berasal dari penyerahan dan 

produksi barang, pemberian jasa dan hal lain yang berasal dari 

operasi utama entitas (Kieso dkk., 2010:39). Secara esensial 

pendapatan dan keuntungan adalah hal yang sama, namun 

dibedakan karena sumbernya (Suwardjono, 2008:393). 

8. Expense (Beban) 

Beban merupakan arus keluar dari aset atau pelunasan kewajiban 

selama suatu periode yang berasal dari operasi utama entitas (Kieso 

dkk., 2010:39). Beban merupakan kos yang sudah habis masa 

manfaatnya, karena beban mempunyai karakteristik penurunan aset 

atau kenaikan kewajiban suatu entitas (Suwardjono dkk., 

2008:450). 

9. Gain (Untung) 

Keuntungan merupakan kenaikan aset bersih perusahaan yang 

berasal dari kejadian insidentil yang dialami entitas dalam suatu 
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periode selain berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik 

(Kieso dkk., 2010:39). 

10. Loss (Rugi) 

Rugi merupakan penurunan aset bersih perusahaan yang berasal 

dari kejadian insidentil yang dialami entitas dalam suatu periode 

selain berasal dari beban dan distribusi ke pemilik (Kieso dkk., 

2010:39). 

2.2.2. Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi 

Ada empat karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan yang 

terdapat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

paragraf 25-42 (IAI, 2012:5-8) yaitu : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. 

2. Relevan 

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam 

proses pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu. 
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3. Keandalan 

Informasi harus andal (reliable) agar bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya 

sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithfull representation) yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) 

posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

secara relatif. 

Informasi akuntansi suatu perusahaan akan memiliki kegunaan, jika 

informasi tersebut dapat diperbandingkan dengan informasi yang sama dari 

perusahaan lain atau informasi yang sama untuk periode yang berbeda (FASB 

1980). Perbandingan informasi yang sama dalam periode yang berbeda 

mengharuskan adanya konsisten dalam penyajian informasinya. Konsistensi 

yang dituntut di sini adalah konsistensi dalam penerapan metode akuntansi dan 

penyajiannya dalam laporan keuangan. Hal ini juga di wajibkan oleh standar 

auditing. Akuntan publik harus memberikan pengungkapan/penjelasan jika 

laporan keuangan auditan tidak konsisten dalam penyajiannya, seperti diatur 

dalam standar pelaporan yang ke-2 yaitu: laporan auditor harus menjukkan, 

jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 
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laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (IAI 2001). Standar akuntansi 

menjamin agar laporan keuangan auditan memiliki daya banding. Karakteristik 

kualitatif dalam SFAC dan kewajiban akuntan publik untuk memberikan 

pengungkapan/penjelasan jika laporan keuangan auditan tidak konsisten dalam 

penyajiannya sejalan dengan adanya kebutuhan pemakai laporan keuangan 

untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Ketidakkonsistenan 

dalam penyajian laporan keuangan akan menyulitkan pemakai laporan 

keuangan dalam melakukan analisis dan hasil analisis tersebut akan 

menyesatkan.  

Karakteristik kualitatif informasi primer merupakan syarat utama agar 

suatu informasi dikatakan “bermanfaat” kepada pemakainya. Relevansi 

merupakan kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam 

membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan 

mudah menentukan pilihan. Relevansi mengandung nilai prediktif yang dapat 

membantu mengetahui potensi informasi di masa mendatang, nilai balikan 

(feedback value) yang dapat mengevaluasi informasi atas kejadian masa lalu, 

dan ketepatwaktuan (timeliness) yang menyediakan informasi pada saat 

dibutuhkan (Belkaoui, 2007:186). 

Karakteristik kualitatif atas informasi di sini berkaitan erat dengan 

pengakuan, dimana ditunjukkan dengan adanya konsep materialitas yang 

merupakan dasar atau bisa dikatakan ambang pintu dari pengakuan itu sendiri. 

Hal tersebut disebabkan karena materialitas merupakan pernyataan yang 



26 
 

 
 

menunjukkan apakah sebuah informasi memiliki dampak yang sangat 

signifikan dalam pengambilan keputusan atau tidak (Belkaoui, 2007:187). 

Standar konsistensi bukanlah suatu standar yang kaku. Apabila 

perusahaan telah memilih suatu metode atau prinsip akuntansi, penerapan 

metode atau prinsip tersebut harus konsisten. Namun demikian, perusahaan 

diperbolehkan untuk mengubah metode atau prinsip akuntansi yang telah 

dipilih dengan suatu metode atau prinsip akuntansi yang baru untuk 

menyesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini. Perubahan tersebut harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan, apabila jumlahnya material, akuntan 

publik harus mengungkapkan dalam opininya. Perubahan akuntansi yang 

mungkin terjadi adalah perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi, 

perubahan entitas pelapor dan adanya kesalahan akuntansi (Kieso 2001). Akun 

akun yang mungkin mengalami perubahan prinsip akuntansi dan estimasi 

akuntansi adalah: piutang, persediaan, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan 

pendapatan. 

2.2.3. Pengukuran dan Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 

Elemen dalam laporan keuangan menurut PSAK tidak jauh berbeda 

dengan elemen laporan keuangan menurut IFRS. Elemen laporan keuangan 

PSAK mengadopsi elemen laporan keuangan menurut FASB. Mengenai 

elemen-elemen dalam laporan keuangan, agar informasi yang disajikan dapat 

mewakili realita ekonomik, maka SFAC No.5 mensyaratkan pemenuhan 

kriteria atas pengukuran dan pengakuan agar suatu transaksi dapat 
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diidentifikasi menjadi salah satu dari elemen-elemen laporan keuangan tersebut 

(Belkaoui, 2007:189). Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur 

(jumlah rupiah) yang akan diletakkan pada suatu objek (elemen atau pos) yang 

terlibat dalam suatu transaksi, FASB mengidentifikasi atribut-atribut 

pengukuran antara lain: (1) Kos historis; (2) Kos sekarang; (3) Nilai pasar 

sekarang; (4) Nilai terealisasi; dan (5) Nilai sekarang yang didiskontokan 

(Suwardjono, 2008:192-193). Sedangkan pengakuan adalah penyajian suatu 

informasi melalui laporan keuangan, FASB menetapkan empat kriteria 

pengakuan konseptual, yaitu definisi (memenuhi definisi elemen), keterukuran, 

relevance, reliability (Suwardjono, 2008:195). 

2.2.4. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak 

lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama 

lebih dari satu periode (PSAK 16, paragraf 06:16.2). 

Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika 

kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan 

dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. 

Pernyataan ini tidak mengatur unit ukuran dalam pengakuan aset tetap, yaitu 

apa yang membentuk aset tetap. Oleh karena itu, disyaratkan pertimbangan 

untuk menerapkan criteria pengakuan yang sesuai dengan keadaan spesifik 

entitas. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap 
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seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut 

termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan 

biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau 

memperbaikinya (PSAK 16, paragraf 07-10:16.2-16.3). 

Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur 

pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehannya, 

setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset 

kelokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan 

intensi manajemen, dan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan 

aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Pengakuan biaya dalam jumlah 

tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tetap tersebut berada pada lokasi dan 

kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intense 

manajemen. Oleh karena itu, biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak 

dimasukkan dalam jumlah tercatat aset tersebut (PSAK 16, paragraf 15-

20:16.3-16.4) 

Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap yaitu, 

dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, 

metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang 

digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan 

dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode dan 

rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Laporan keuangan 

juga mengungkapkan keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan 

aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas, jumlah pengeluaran yang diakui 
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dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi, jumlah 

komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap, dan jumlah kompensasi 

dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau 

dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara 

terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (PSAK 16, 

paragraf 73-74: 16.11-16.12). 

2.2.5. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Kesalahan 

Tujuan dari PSAK No.25 adalah menentukan kriteria dalam pemilihan 

dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan 

pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi 

akuntansi, dan koreksi kesalahan. Pernyataan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, daya banding 

laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas 

dengan laporan keuangan entitas lainnya. Pernyataan ini diterapkan dalam 

pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, serta pencatatan perubahan 

kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan 

periode lalu. Berikut ini pembahasan dari pernyataan ini (IAI, 2009): 

1. Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip,dasar, konvensi, peraturan, dan praktik 

tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, 
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peristiwa dan kondisi lain. Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik 

berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen 

menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan 

suatu kebijakan akuntansi yang menhasilkan informasi yang relevan dan 

andal. 

 Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara 

konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa, kecuali 

suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengijinkan pengelompokan 

pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. 

Jika suatu PSAK mengatur atau mengijinkan pengelompokan tersebut, 

maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara 

konsisten untuk setiap kelompok. Entitas mengubah suatu kebijakan 

akuntansi hanya jika perubahan tersebut diisyaratkan oleh suatu PSAK 

atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang 

andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi 

lainnya terhdap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. 

Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung pada entitas 

mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu 

PSAK dan jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan 

awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan 

tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas 

menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Apabila suatu 

kebijakan baru diterapkan, maka entitas harus mengungkapkan perubahan 
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jika perubahan tersebut memiliki efek atas periode berjalan atau periode 

sebelumnya atau memiliki efek atas periode di masa yang akan datang. 

2. Perubahan Estimasi Akuntansi 

Estimasi akuntansi adalah suatu estimasi yang dibuat oleh entitas 

berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal yang dapat 

mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Estimasi 

mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar 

estimasi akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Entitas harus 

mengungkapankan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang 

berdampak pada periode mendatang, kecuali untuk pengungkapan dampak 

pada periode mendatang ketika tidak praktis untuk mengestimasi dampak 

tersebut. 

3. Kesalahan 

Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau 

pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak 

sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak 

material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi 

keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Kesalahan periode lalu 

adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat, 

dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang 

timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, 

informasi yang andal. Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu 

secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang 
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diterbitkan setelah ditemukannya dengan menyajikan kembali jumlah 

komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi atau jika 

kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka penyajian 

kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian 

paling awal. 

2.2.6. Konsistensi 

Menurut Suwardjono (2008:177) konsistensi atau ketaatan adalah 

mengikuti standar dari periode ke periode tanpa perubahan kebijakan atau 

prosedur. Konsistensi memang meningkatkan keterbandingan, namun 

konsistensi yang berlebihan akan mengurangi kualitas relevansi informasi. 

Tidak perlu ada kekhawatiran, karena perubahan yang terjadi masih dapat 

diperbandingkan jika diungkapkan, namun dengan catatan perubahan tersebut 

telah dipikirkan dengan matang. Jadi perubahan belum tentu tidak konsisten, 

selama perubahan tersebut mengarah ke hal yang lebih baik dan tidak 

melanggar standar yang berlaku. 

Menurut Kieso dkk. (2010:38) suatu perusahaan dikatakan konsisten 

apabila menggunakan perlakuan akuntansi untuk kejadian serupa dari satu 

periode ke periode berikutnya, namun bukan berarti konsistensi melarang suatu 

perusahaan untuk melakukan perubahan. Perubahan boleh dilakukan apabila 

metode yang baru lebih preferable dari yang lama, dan harus diungkapkan 

dampak yang disebabkan dalam catatan atas laporan keuangan. 
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Hendrikson dan Van Breda (2001:143) mengungkapkan bahwa 

konsistensi menjelaskan penggunaan perlakuan yang sama terhadap suatu 

event, namun konsistensi itu sendiri perlu diperhatikan, terkait dengan kondisi 

eksternal dan internal perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.25 juga menyatakan bahwa perubahan kewajiban akuntansi harus 

dilakukan hanya jika diwajibkan oleh perundangan atau standar akuntansi yang 

berlaku, atau menghasilkan penyajian atas kejadian atau transaksi yang lebih 

sesuai (IAI,  2009). 

2.2.7. Perubahan Akuntansi 

FASB menetapkan rerangka pelaporan yang membagi perubahan 

akuntansi menjadi 3 jenis, yaitu: Perubahan prinsip akuntansi, Perubahan 

estimasi akuntansi dan Perubahan pelaporan entitas (Kieso dkk., 2010:1182). 

Perubahan prinsip akuntansi merupakan perubahan dari satu prinsip akuntansi 

yang berlaku umum ke prinsip lainnya, dimana perusahaan juga harus berhati-

hati dalam menerapkan perubahan prinsip, karena memiliki dampak terhadap 

informasi keuangan yang disajikan. Perubahan prinsip dapat dimungkinkan 

dilakukan terhadap laporan keuangan yang sekarang (current), sebelumnya 

(retrospective), dan berikutnya (prospective). Mengingat perubahan prinsip 

menyebabkan perubahan informasi yang disajikan FASB menyarankan agar 

perubahan dilakukan secara retrospective, karena laporan keuangan yang 

disajikan lebih relevan. Hal yang perlu diingat perubahan tersebut harus 

meningkatkan hasil keterbandingan dibanding periode sebelumnya. PSAK 

No.25 juga menjelaskan bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi harus 
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diterapkan secara retrospektif, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap 

tidak praktis (IAI, 2009). 

Perubahan estimasi dilakukan karena perusahaan tidak dapat 

memprediksi kejadian di masa yang akan datang, contohnya saja umur 

ekonomis suatu aset, piutang yang tidak dapat ditagih, keusangan persediaan, 

dan lainnya. Perubahan atas estimasi dilakukan secara prospective, karena 

FASB menilai perubahan estimasi sebagai sebuah proses yang alami dalam 

akuntansi, sehingga perusahaan tidak perlu menyesuaikan periode sebelumnya 

(Kieso dkk., 2010:1195). Pernyataan Standar Akuntansi No.25 juga 

menyatakan bahwa estimasi ditetapkan karena ketidakpastian usaha dan 

penerapan prinsip konservatisme, sehingga suatu estimasi harus direvisi jika 

ada kondisi yang mendasari. Berkaitan dengan pengaruh perubahan estimasi 

tersebut dapat diikutsertakan pada perhitungan laba-rugi periode yang 

bersangkutan, atau disesuaikan untuk periode berikutnya, tergantung pada 

dampak yang ditimbulkan (IAI, 2009). Perubahan pelaporan entitas berkaitan 

dengan perubahan laporan konsolidasi dengan mengubah laporan keuangan 

tahun yang sedang berjalan (Kieso dkk., 2010:1197). 

Perubahan akuntansi yang tidak mempengaruhi konsistensi, telah 

ditetapkan oleh Standar Auditing dalam Konsistensi Penerapan Prinsip 

Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (IAI, 2001) yaitu: perubahan 

dalam estimasi akuntansi, koreksi atas kesalahan yang tidak melibatkan prinsip 

akuntansi, perubahan dalam klasifikasi dan reklasifikasi, transaksi atau 

peristiwa yang sangat berbeda, perubahan akuntansi yang diperkirakan 
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berdampak material di masa yang akan datang, dan pengungkapan perubahan 

yang tidak memengaruhi konsistensi. 

2.2.8. Opini audit 

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah 

laporan yang diberikan oleh seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil 

penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. 

Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004) opini audit 

merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang 

menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau 

aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit diberikan oleh auditor melalui 

beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini 

yang diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini auditor terdiri 

dari lima jenis opini (Mulyadi, 2002:416) yaitu: 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualiaan, auditor menyatakan bahwa 

laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material 

sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan 

audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor 

jika kondisi berikut terpenuhi: (1) semua laporan neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan 

keuangan, (2) dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat 
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dipenuhi oleh auditor, (3) bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, 

dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan, (4) 

laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima 

umum di indonesia, (5) tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor 

untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam 

laporan audit. 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (Unqualified 

Opinion with Explanatory Language) 

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas 

(atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak 

mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan 

auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. 

Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf 

penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah auditor 

setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, penekanan atas 

suatu hal, serta laporan audit yang melibatkan auditor lain. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan 

secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai 

dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali untuk hal-hal yang 

dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam 
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keadaan, (1) tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya 

pembatasan terhadap lingkup audit, (2) auditor yakin bahwa laporan 

keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di 

Indonesia, yang berdampak material, dan auditor berkesimpulan untuk 

tidak menyatakan pendapat tidak wajar, (3) adanya salah saji material 

dalam komponen laporan keuangan, (4) ketidakkonsistenan penerapan 

prinsip akuntansi bereterima umum, dan (5) keraguan besar tentang 

kelangsungan hidup entitas. 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan 

auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterima umum. 

5. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak 

melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan 

auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga 

diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya 

dengan klien. 

Sebelum auditor memberikan pendapat (opininya), seorang auditor 

harus melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahapnya menurut arens 

etal (2008:132) yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan pencanangan pendekatan audit. 

2. Pengujian pengendalian dan transaksi. 
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3. Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. 

4. Penyelesaian dan penerbitan laporan audit. 

2.2.9. Standar Auditing 

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu “prosedur” 

berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” 

berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan 

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur 

tersebut. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institute 

Akuntan Publik Indonesia adalah sebagai berikut (SPAP, 2011:150.1-2): 

1. Standar Auditing 

1) Audit harus dilaksanakan oleh seoarang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 
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3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 

3. Standar Pelaporan 

1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 

2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan audit yang dilaksanakan dengan, jika ada, dan tingkat 

tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan berbagai teori yang menjadi dasar 

atau acuan dalam penelitian ini, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini 

dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan yang digunakan adalah laporan 

keuangan auditan tahun 2010 dan 2011 dimana yang diteliti adalah laporan 

keuangan auditan yang disajikan kembali untuk tahun 2010 pada laporan 

keuangan tahun 2011. Laporan tersebut dibandingkan dan dilihat apakah data 

yang disajikan sama dengan data yang telah disajikan dalam laporan keuangan 

periode setelahnya. Kemudian sesuai dengan definisi konsistensi di dalam 

landasan teori pada penelitian ini, bahwasanya semua yang tidak sama 

(berubah) belum tentu tidak konsisten, maka harus dilihat terlebih dahulu hal 

apa saja yang menyebabkannya. Jika ada perbedaan maka akan ditelusuri 

penyebab perubahan tersebut. Apabila penyebab perubahan tidak diungkapkan 

dengan jelas pada catatan atas laporan keuangan perusahaan maka akan 

dikatakan tidak konsisten, sedangkan jika penyebabnya dikatakan karena 

perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia 

(induk) dan adanya perubahan standar akuntansi pada PSAK 25 (Revisi 2009) 

tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan 

yang diungkapkan dengan jelas pada catatan atas laporan keuangan serta untuk 

meningkatkan relevansi informasi maka perubahan tersebut masih dikatakan 

konsisten. 
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Laporan Keuangan Auditan 

PT Varia Usaha Tahun 2010 

 Laporan Keuangan Auditan 

PT Varia Usaha Tahun 2011 

 

 

 

 

Ya Tidak 
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