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iv TEORI AKUNTANSI KEUANGAN

PRAKATA

Ilmu akuntansi telah mengalami berbagai perubahan drastis selama usia ilmu akuntansi ini. Penerbitan edisi 
kedua belas ini merepresentasikan evolusinya selama 40 tahun. Pada mulanya, banyak dari apa yang dianggap 

sebagai teori pada kenyataannya hanyalah peraturan yang dihafalkan. Beberapa tahun terakhir, globalisasi 
ekonomi telah memengaruhi kebutuhan atas keahlian untuk menjadi akuntan yang sukses, serta menyebabkan 
para pendidik akuntansi mengembangkan sejumlah metode baru untuk menyampaikan ilmu akuntansi. Saat 
ini, penekanan diberikan pada penggabungan etika ke dalam kurikulum, analisis kualitas laba dan pendapatan 
berkelanjutan perusahaan, penggunaan World Wide Web sebagai sumber informasi, dimensi akuntansi 
internasional, pengembangan keterampilan berpikir kritis, pengembangan keterampilan berkomunikasi, dan 
penggunaan proyek-proyek kelompok untuk mengembangkan keterampilan bekerjasama.

Materi dalam edisi terbaru ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari upaya memfokuskan kembali 
materi-materi pembahasan agar lebih sesuai dengan kebutuhan para akuntan profesional di abad 21. Fitur-fitur 
terbaru dari edisi ini yang dirancang untuk memenuhi tujuan tersebut, yaitu:
	 •	 Penggunaan	situs	web secara lebih luas dengan menyertakan berbagai kasus dan informasi terbaru dalam 

situs pelengkap buku teks.
	 •	 Tutorial	penggunaan	FASB	ASC	dalam	solusi	manual.
	 •	 Bank	soal	yang	terdiri	dari	lebih	250	soal	pilihan	ganda	dan	lebih	dari	200	pertanyaan	esai.
	 •	 Contoh-contoh	pengungkapan	yang	diperbarui	di	seluruh	bab	dan	bagian	analisis	keuangan	terbaru	dari	

setiap bab menggunakan Hershey dan Tootsie Roll sebagai contoh perusahaan.
	 •	 Kasus-kasus	FASB	ASC	terbaru.
	 •	 Kasus-kasus	dari	situs	web terbaru.
	 •	 Pembahasan	mengenai	perubahan	yang	diusulkan	oleh	FASB	atas	definisi	tentang	materialitas	di	Bab	2.
	 •	 Pembahasan	mengenai	proyek	kerangka	konseptual	dalam	pengukuran,	penyajian,	dan	pengungkapan	di	

Bab 2.
	 •	 Pembahasan	mengenai	status	proyek	kerangka	konseptual—elemen-elemen	dan	pengakuan,	serta	entitas	

pelaporan di Bab 2.
	 •	 Ringkasan	dari	status	proyek	konvergensi	gabungan	FASB-IASB	yang	tersisa	di	Bab	2.
	 •	 Pembahasan	mengenai	keputusan	IASB	untuk	tetap	independen	dari	FASB	terkait	Proyek	Kerangka	

Konseptual (Conceptual Framework Project) di Bab 3.
	 •	 Pembahasan	mengenai	Draf	Eksposur	Kerangka	Konseptual	(Conceptual Framework Exposure Draft) IASB 

yang baru di Bab 3.
	 •	 Pembahasan	mengenai	Agenda Consultation Initiative yang dimiliki IASB dan program kerja IASB di masa 

depan di Bab 3.
	 •	 Pembahasan	yang	lebih	mendalam	mengenai	perilaku	keuangan	di	Bab	4.
	 •	 Pembahasan	mengenai	FASB	EITF	Issues No. 00-21, “Revenue Arrangements with Multiple Deliverables,” 

dan FASB EITF Issues No. 09-1,	“Revenue	Arrangements	with	Multiple	Deliverables,”	di	Bab	5.
	 •	 Pembahasan	mengenai	FASB ASC 606, “Revenue	from	Contracts	with	Customers,”	di	Bab	5.
	 •	 Pembahasan	mengenai	IFRS No. 16, “Revenue	from	Contracts	with	Customers,”	di	Bab	5.
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  PRAKATA viivi TEORI AKUNTANSI KEUANGAN

	 •	 Pembahasan	mengenai	Joint	Transition	Resource	Group	di	Bab	5.
	 •	 Pembahasan	mengenai	inisiatif	penyederhanaan	FASB	di	Bab	6.
	 •	 Pembahasan	mengenai	 dua	 permasalahan	 yang	 ditangani	 dengan	 inisiatif	

penyederhanaan—operasi yang dihentikan dan pos-pos luar biasa—di Bab 6.
	 •	 Pembahasan	mengenai	Accounting Standards Update 2011-04, “Amendments to Achieve 

Common Fair Value Measurement and Disclosure Requirements,” di Bab 7.
	 •	 Pembahasan	 mengenai	 Accounting Standards Update 2016-01, “Financial 

Instruments—Overall	(Subtopic	825-10):	Recognition	and	Measurement	of	Financial	
Assets and Financial Liabilities,” di Bab 7, 8, 10, dan 11.

	 •	 Pembahasan	mengenai	Accounting Standards Update 2015-01, “Simplifying the 
Measurement of Inventory,” di Bab 8.

	 •	 Pembahasan	mengenai	manajemen	modal	kerja	di	Bab	8.
	 •	 Pembahasan	mengenai	manajemen	persediaan	di	Bab	8.
	 •	 Pembahasan	mengenai	Accounting Standards Update No. 2012-02, “Intangibles—

Goodwill	and	Other	(Topic	350):	Testing	Indefinite-Lived	Intangible	Assets	for	
Impairment,” di Bab 10.

	 •	 Penambahan	pembahasan	mengenai	Accounting Standards Update No. 2011-08, 
“Intangibles—Goodwill	and	Other	(Topic	350):	Testing	Goodwill	for	Impairment,”	di	
Bab 10.

	 •	 Pembahasan	mengenai	akuntansi	untuk	aset-aset	keuangan	yang	dimuat	di	IFRS No. 
9, “Financial Instruments,” di Bab 10.

	 •	 Pembahasan	mengenai	Accounting Standards Update No. 2015-03, “Interest—
Imputation of Interest: Simplifying the Presentation of Debt Issuance Costs,” di Bab 
11.

	 •	 Pembahasan	mengenai	persyaratan	pengakuan	dan	pengukuran	atas	 liabilitas	
keuangan yang dimuat di IFRS No. 9, “Financial Instruments,” di Bab 11.

	 •	 Pembahasan	mengenai	Accounting Standards Update No. 2013-11, “Income Taxes: 
Presentation of an Unrecognized Tax Benefit When a Net Operating Loss Carryforward, 
a Similar Tax Loss, or a Tax Credit Carryforward Exists,” di Bab 12.

	 •	 Pembahasan	mengenai	ASU	2016-02	tentang	akuntansi	untuk	sewa	guna	usaha	di	Bab	
13.

	 •	 Pembahasan	mengenai	IFRS No. 16, “Leases,” di Bab 13.
	 •	 Pembahasan	mengenai	usulan	ASU,	“Compensation—Retirement	Benefits—Defined	

Benefit	Plans—General	(Subtopic	715-20),”	di	Bab	14.
	 •	 Pembahasan	mengenai	amandemen	bagi	IAS No. 19, “Retirement Benefit Costs,” di 

Bab 14.
	 •	 Pembahasan	mengenai	Draf	Eksposur	FASB,	“Simplifiying	 the	Accounting	 for	

Measurement Period Adjustments,” di Bab 16.
	 •	 Pembahasan	mengenai	Accounting Standards Update No. 2014-15, “Presentation of 

Financial Statements—Going Concern: Disclosure of Uncertainties about an Entitiy’s 
Ability to Continue as a Going Concern to the section on Going Concern,” di Bab 17.
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	 •	 Pembahasan	mengenai	Accounting Standards Update No. 2013-07, “Presentation of 
Financial Statements: Liquidation Basis of Accounting,” pada bagian Keberlanjutan 
Usaha di Bab 17.

	 •	 Pembahasan	mengenai	draf	eksposur	terkait	pengungkapan	dam	materialitas	laporan	
keuangan di Bab 17.

	 •	 Pembahasan	mengenai	Proyek	Efektivitas	Pengungkapan	(Disclosure Effectiveness 
Project) SEC di Bab 17.

	 •	 Pembahasan	mengenai	amandemen	terbaru	PCAOB	terkait	standar	pengauditannya	
yang meminta pengungkapan atas: nama rekan penugasan; serta nama, lokasi, dan 
tingkatan partisipasi dari lembaga akuntansi lainnya yang turut andil dalam audit 
kelompok usaha (group audit) di Bab 17.

	 •	 Pembahasan	mengenai	revisi	AICPA	Code of Professional Conduct yang menyusun 
ulang Code untuk meningkatkan keterbacaannya dan mengonvergensi Code tersebut 
dengan standar-standar internasional di Bab 17.

	 •	 Pembahasan	mengenai	“Management	Commentary—A	Framework	for	Presentation,”	
yang dimiliki IASB, di Bab 17.

Penerbitan buku teks ini tidak dapat terjadi tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis 
mengucapkan terima kasih kepada asisten riset, Donna Morris, atas bantuannya. Penulis 
juga mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap staf John Wiley & Sons, termasuk 
Emily McGee sebagai Editor Akuisisi, Nichole Urban sebagai Editor Proyek, Arun 
Surender sebagai Editor Produksi, dan Karen Slaght sebagai editor naskah.
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PERKEMBANGAN TEORI 
AKUNTANSI

BAB 1

Dalam bentuknya yang paling sederhana, teori mungkin hanya dianggap sebagai 
pendapat atau kepercayaan (belief), namun suatu teori harus diterima secara luas agar 

teori tersebut menjadi bermanfaat. Webster mendefinisikan teori (theory) sebagai:

Pengetahuan yang tersusun secara sistematis, yang dapat diterapkan dalam berbagai 
kondisi; suatu sistem yang terdiri atas sejumlah asumsi, prinsip dan aturan yang dapat 
diterima terkait prosedur untuk menganalisis, memprediksi, maupun menjelaskan sifat 
dasar suatu perilaku dari serangkaian fenomena tertentu.1

Tujuan teori adalah untuk menjelaskan (explain) dan memprediksi (predict). Oleh karena 
itu, tujuan dasar teori dari disiplin ilmu tertentu adalah untuk memiliki pengetahuan yang 
terdefinisi secara jelas (well-defined) yang telah dikumpulkan secara sistematis, disusun, 
dan diverifikasi dengan cukup baik agar dapat memberikan kerangka referensi bagi 
tindakan-tindakan di masa depan.

Teori dapat digambarkan, baik sebagai teori normatif maupun teori positif. Teori normatif 
(normative theory) menjelaskan sesuatu yang seharusnya (what should be), sementara teori 
positif (positive theory) menjelaskan apa yang ada (what is). Idealnya, perbedaan semacam 
itu sebaiknya tidak perlu ada karena teori yang lengkap dan dikembangkan dengan baik 
menjelaskan, baik yang seharusnya terjadi maupun apa yang ada.

Tujuan teori akuntansi adalah untuk memberikan serangkaian prinsip dan hubungan 
yang menjelaskan praktik-praktik yang teramati dan memprediksi praktik-praktik 
yang tidak teramati. Hal ini berarti teori akuntansi seharusnya dapat menjelaskan 
alasan perusahaan memilih menggunakan metode akuntansi tertentu daripada metode 
akuntansi lainnya dan seharusnya memungkinkan para penggunanya memprediksi ciri-
ciri perusahaan yang memilih menggunakan berbagai metode akuntansi. Sebagaimana 
dalam disiplin ilmu lainnya, teori akuntansi juga seharusnya dapat diverifikasi melalui riset 
akuntansi.

Pengembangan teori akuntansi secara umum menjadi penting karena peranan yang 
dimainkan oleh akuntansi dalam ruang lingkup perekonomian kita. Kita hidup dalam 
lingkungan masyarakat kapitalis yang ditunjukkan dengan adanya pasar yang meregulasikan 
keberadaannya sendiri yang beroperasi melalui kekuatan penawaran dan permintaan 
(supply and demand). Dalam hal ini, barang dan jasa tersedia untuk dibeli di sejumlah pasar 
dan orang-orang bebas keluar masuk pasar untuk mengejar tujuan-tujuan ekonominya. 
Seluruh lingkungan masyarakat dibatasi oleh sumber daya yang terbatas yang membatasi 
pencapaian tujuan ekonomi dari masing-masing individu atau kelompok tertentu. Dalam 
lingkungan masyarakat kita, peranan akuntansi adalah untuk melaporkan bagaimana 
organisasi menggunakan sumber daya yang terbatas dan melaporkan status sumber daya, 
serta mengeklaim sumber daya tersebut.

1  Webster’s 11th New Collegiate Dictionary (Boston: Houghton Mifflin, 1999).

1
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Sebagaimana yang akan dibahas di Bab 4 nanti, terdapat berbagai teori akuntansi dan 
penggunaan informasi akuntansi, termasuk model analisis dasar, hipotesis pasar efisien, 
model perilaku keuangan (behavioral finance model), model penentuan harga aset 
modal (capital asset pricing), model teori akuntansi positif, model pemrosesan informasi 
pada manusia (human information processing), dan model perspektif kritis (critical 
perspective). Teori-teori yang sering kali bertentangan ini ada karena teori akuntansi 
belum dikembangkan menjadi suatu hal seperti yang didefinisikan oleh Webster tadi. 
Riset akuntansi diperlukan untuk mendapatkan teori akuntansi yang bersifat lebih umum, 
dan dalam hal ini, berbagai teori akuntansi yang telah dikemukakan harus memperoleh 
verifikasi. Satu pertanyaan penting timbul sehubungan dengan manfaat data akuntansi 
bagi penggunanya, yaitu apakah penggunaan teori akuntansi dapat membantu setiap 
pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat? Berbagai saran 
mengenai pengujian teori akuntansi secara empiris telah ditawarkan.2 Seiring dengan 
pengujian teori-teori yang mengakibatkan teori tertentu digunakan atau ditinggalkan, kita 
akan semakin dekat dengan upaya untuk mencari teori akuntansi yang bersifat umum.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan perspektif teori akuntansi bagi 
para pengguna. Untuk tujuan ini, pertama, kita akan mengulas perkembangan teori akuntansi 
agar dapat menggambarkan bagaimana kebutuhan investor telah dipenuhi dari waktu ke 
waktu. Berikutnya, kita mengulas status teori akuntansi saat ini dengan penekanan pada 
bagaimana investor dan calon investor menggunakan akuntansi dan informasi keuangan 
lainnya. Terakhir, kita mengikhtisarkan persyaratan pengungkapan saat ini untuk berbagai 
komponen laporan keuangan dan memberikan beberapa contoh untuk menunjukkan cara 
perusahaan memenuhi semua persyaratan pengungkapan tersebut. 

SEJARAH AWAL AKUNTANSI

Pernyataan Denise Schmandt-Besserat mengemukakan bahwa asal muasal menulis 
sebenarnya ditemukan dalam perhitungan. Asersi ini didasarkan pada fakta bahwa 
para peneliti menemukan potongan-potongan kecil tembikar yang tidak dapat mereka 
identifikasi di hampir setiap situs arkeologi di Timur Tengah. Selanjutnya, riset yang 
dilakukan Schmandt-Besserat menemukan bahwa kepingan-kepingan tersebut merupakan 
bagian dari sistem akuntansi yang kompleks yang digunakan di seluruh penjuru Timur 
Tengah mulai tahun 8000 sampai 3000 sebelum masehi. Setiap keping melambangkan 
hal tertentu, misalnya seekor domba atau satu toples minyak, dan keping-keping tersebut 
digunakan untuk mencatat dan memperhitungkan persediaan.3

Catatan akuntansi lainnya yang berumur ribuan tahun juga ditemukan di berbagai 
tempat di belahan dunia lainnya. Catatan-catatan ini menunjukkan bahwa pada 
setiap tahap perkembangan, orang-orang menginginkan informasi terkait upaya dan 
pencapaiannya. Sebagai contoh, papirus Zenon,4 yang ditemukan pada tahun 1915, 
memuat informasi terkait sejumlah proyek konstruksi, aktivitas pertanian, dan operasional 
bisnis pada tanah yang dimiliki pribadi oleh Apollonius selama periode kurang lebih tiga 
puluh tahun selama abad ketiga sebelum masehi.

Menurut Hain, “Papirus Zenon memberikan bukti yang cukup mengejutkan mengenai 
sistem akuntansi yang telah digunakan di Yunani sejak abad kelima sebelum masehi seiring 
dengan kebangkitan perdagangan atau penaklukan oleh bangsa Yunani yang menyebar 

2 Sebagai contoh, lihat Robert Sterling, “On Theory Structure and Verification,” The Accounting Review (Juli 
1970): 444-457. 

3 Denise Schmandt-Besserat, Before Writing: From Counting to Cuneiform, Volume I dan II (Austin, TX: 
University of Texas Press, 1992).

4 Zenon bekerja sebagai sekretaris pribadi Apollonius di Mesir pada sekitar tahun 260 sebelum masehi.
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di sepanjang Mediterania Timur dan Timur Tengah.”5 Sistem akuntansi Zenon berisi 
ketentuan-ketentuan terkait akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting), 
catatan tertulis mengenai seluruh transaksi, akun pribadi untuk upah yang dibayarkan 
kepada para karyawan, catatan persediaan, serta catatan atas perolehan dan penghapusan 
aset. Selain itu, terdapat bukti bahwa seluruh akun tersebut telah diaudit.6

Selanjutnya, bangsa Romawi membuat catatan-catatan yang kompleks, namun karena 
mereka menggunakan huruf alfabet untuk menunjukkan angka-angka, mereka tidak 
dapat mengembangkan sistem akuntansi yang terstruktur. Kebutuhan untuk menyimpan 
catatan secara akurat baru muncul di era Renaisans, sekitar tahun 1300-1500, ketika bangsa 
Italia sedang giat mengusahakan perdagangan dan perniagaan. Pedagang-pedagang Italia 
meminjam sistem angka bangsa Arab dan dasar-dasar aritmatika, serta mengembangkan 
kecenderungan ke arah sistem pembukuan pencatatan berganda (double-entry bookkeeping 
system) yang kita gunakan sekarang.

Pada tahun 1494, seorang biarawan Italia, Fra Luca Pacioli, menulis buku tentang 
aritmatika yang menyertakan penjelasan mengenai double-entry bookkeeping. Karya 
Pacioli, yaitu Summa de Arithmetica Geometria Proportioniet Proportionalita, tidak 
sepenuhnya menjelaskan mengenai double-entry bookkeeping, namun karya Pacioli 
tersebut telah merumuskan sejumlah praktik dan pemikiran yang telah berkembang 
selama beberapa tahun. Double-entry bookkeeping memungkinkan organisasi bisnis untuk 
menyimpan catatan yang lengkap atas sejumlah transaksi, yang mana pada akhirnya 
berujung pada kemampuan untuk menyusun laporan keuangan.

Laporan laba rugi (sekarang disebut sebagai laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain) dan laporan posisi keuangan muncul pada sekitar tahun 1600.7 
Awalnya, tujuan utama memisahkan laporan keuangan adalah untuk memperoleh 
informasi mengenai modal. Oleh karena itu, data laporan posisi keuangan ditekankan dan 
diperhalus dengan berbagai cara, sementara data terkait beban dan pendapatan dipandang 
sebagai sesuatu yang insidental.8

Seiring dengan bergantinya perusahaan yang berdiri sendiri dengan organisasi 
bisnis yang sedang berjalan, catatan dan laporan akuntansi perlu dikembangkan untuk 
mencerminkan keberlanjutan investasi atas modal yang ditempatkan dalam berbagai cara 
dan mengikhtisarkan hasil-hasil aktivitas secara berkala. Sampai abad ke-19, pembukuan 
telah meluas menjadi akuntansi, selain itu muncul konsep bahwa kontribusi awal pemilik 
ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi menunjukkan nilai kekayaan bersih (net 
worth). Namun, laba dianggap sebagai kenaikan nilai aset dari sumber mana pun karena 
konsep biaya dan pendapatan belum dikembangkan sepenuhnya.

Faktor lain yang memengaruhi perkembangan akuntansi selama abad ke-19 adalah 
evolusi ventura bersama (joint venture) menjadi korporasi bisnis di Inggris. Dengan 
bentuk usaha korporasi, pemilik (pemegang saham) belum tentu merupakan manajer 
perusahaan. Dengan demikian, banyak pihak eksternal perusahaan yang membutuhkan 
informasi terkait aktivitas korporasi. Lebih jauh lagi, para pemilik dan calon pemilik ingin 
mengevaluasi apakah investasi yang dilakukan pemegang saham menghasilkan imbal hasil 
(return). Akibatnya, keberadaan korporasi menciptakan kebutuhan terhadap pelaporan 
secara berkala, serta kebutuhan untuk memisahkan modal dan pendapatan.

Pendirian korporasi secara hukum di Inggris pada tahun 1845 menstimulasi 
perkembangan standar-standar akuntansi dan sejumlah UU yang kemudian dirancang 
untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan-tindakan yang tidak layak 
dari para pejabat perusahaan. Dividen harus dibayarkan dari laba dan akun-akun harus 
dikelola dan diaudit oleh pihak lain selain para direktur perusahaan. Revolusi Industri dan 

5  H. P. Hain, “Accounting Control in the Zenon Papyri,” The Accounting Review (Oktober 1966): 699.
6  Ibid., 700-701
7  A. C. Littleton, Accounting Evolution to 1900 (New York: AICPA, 1933).
8  John L. Carey, The Rise of the Accounting Profession (New York: AICPA, 1969), 5.
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suksesi Companies Act di Inggris9 juga meningkatkan kebutuhan terhadap standar dan 
akuntan profesional.

Selama periode ini, perdagangan berkembang di Amerika Serikat dan sampai akhir abad ke-
19, Revolusi Industri muncul dengan menyertakan kebutuhan terhadap prosedur dan standar 
akuntansi yang lebih formal. Jalur kereta api menjadi pengaruh ekonomi yang cukup besar 
karena menciptakan kebutuhan terhadap industri-industri pendukung. Hal ini kemudian 
mengarah pada peningkatan pasar atas sekuritas-sekuritas korporat dan peningkatan 
kebutuhan terhadap akuntan-akuntan yang terlatih seiring dengan semakin jelasnya 
pemisahan di antara fungsi manajemen dan kepemilikan.

Pada akhir abad ke-19, spekulasi meluas di sejumlah pasar sekuritas, saham yang 
digoreng (watered stocks), dan monopoli besar yang mengendalikan segmen-segmen dalam 
perekonomian Amerika Serikat berakibat pada dimulainya pergerakan yang progresif. 
Pada tahun 1898, Industrial Commission dibentuk untuk menginvestigasi pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan dengan imigrasi, ketenagakerjaan, pertanian, manufaktur, dan 
bisnis. Walaupun tidak ada akuntan yang tergabung maupun dipekerjakan oleh komisi 
tersebut, laporan awal yang diterbitkan pada tahun 1900 menyatakan bahwa profesi 
akuntan publik yang independen harus dibentuk untuk mengurangi penyelewengan pada 
korporasi yang diamati.

Walaupun sebagian besar akuntan tidak terlalu menginginkan reformasi progresif 
tersebut, pergerakan progresif ini menuntut kewajiban sosial tertentu dari para akuntan.10 
Akibatnya, para akuntan umumnya datang untuk menerima tiga level progresivitas yang 
umum: (1) kepercayaan mendasar pada demokrasi, perhatian terhadap moralitas dan 
keadilan, serta penerimaan secara luas terhadap efisiensi pendidikan sebagai sarana penting 
dalam ameliorasi sosial; (2) peningkatan kesadaran terhadap kewajiban sosial dari seluruh 
segmen masyarakat dan pengenalan gagasan terkait perlunya akuntabilitas publik terhadap 
bisnis dan pimpinan politik; dan (3) penerimaan pragmatisme sebagai filosofi operasional 
yang paling relevan saat ini.11

Permasalahan penting dalam akuntansi di awal tahun 1900-an adalah pengembangan 
teori yang dapat mengatasi penyelewengan korporasi yang terjadi di masa itu, dan 
munculnya pengelolaan modal sebagai suatu konsep. Konsep tersebut berkembang 
dari pengelolaan modal yang diinvestasikan secara utuh menjadi pengelolaan kapasitas 
produktif fisik perusahaan yang berubah lagi menjadi pengelolaan modal riil. Intinya, 
pandangan terakhir terhadap pengelolaan modal (capital maintenance) ini adalah 
perpanjangan dari konsep laba ekonomi (lihat Bab 5) bahwa kekayaan tidak akan 
meningkat kecuali jika para pemegang saham atau perusahaan berada dalam kondisi yang 
lebih baik di akhir periode daripada di awal periode.

Profesi akuntan juga berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya, siapa pun bisa 
mengaku dirinya sebagai akuntan karena tidak ada standar kualifikasi yang terstruktur, 
yang mana akuntan dilatih melalui sistem magang (apprenticeship). Berikutnya, sekolah-
sekolah tinggi swasta komersil mulai muncul sebagai lahan pendidikan bagi para akuntan.

Kuartal terakhir abad ke-19 merupakan periode perubahan ekonomi yang memberikan 
stimulan untuk dibentuknya profesi akuntan di Amerika Serikat. Institute of Accountants 
of New York yang dibentuk pada tahun 1882 adalah organisasi akuntan profesional 
yang pertama. Pada tahun 1887, organisasi nasional, yakni American Association of 
Public Accountants (AAPA) dibentuk. Tujuan kedua organisasi tersebut adalah untuk 

9 Companies Act adalah judul singkat yang digunakan sebagai UU di UK, yang mana berkaitan dengan 
hukum perusahaan.

10 Gary John Previts dan Barbara Dubis Merino, A History of Accounting in America (Columbus: Ohio State 
University Press, 1979), 177.

11 Richard Hofstadter, Social Darwinism in American Thought (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1944).
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memperoleh pengakuan legal atas praktik akuntansi publik.12 Pada tahun 1902, didirikan 
Federation of Societies of Public Accountants di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 
tahun 1904, United States International Congress of Accountants diselenggarakan dan 
menghasilkan penggabungan (merger) di antara AAPA dan Federation of Societies of 
Public Accountants menjadi American Association of Public Accountants. Tahun 1916, 
setelah satu dekade terjadi perselisihan antarfraksi yang sengit, kelompok ini kemudian 
dirombak menjadi American Institute of Accountants (AIA).

Pada awal tahun 1900-an, banyak universitas yang mulai menawarkan mata kuliah 
akuntansi. Pada saat itu, belum ada kurikulum akuntansi yang standar.13 Dalam upaya 
mengatasi permasalahan ini, pada tahun 1916, American Association of the University 
Instructors in Accounting (AAUIA) juga dibentuk. Oleh karena pengembangan kurikulum 
merupakan fokus utama pada saat itu, AAUIA berupaya terlibat dalam pengembangan 
teori akuntansi tidak lama setelah itu.

Perang Dunia I mengubah sikap publik terhadap sektor bisnis. Banyak orang percaya 
bahwa penyebab perang dunia bisa berakhir sebagian di antaranya dikaitkan dengan 
kesuksesan bisnis-bisnis di Amerika. Akibatnya, publik memandang bahwa bisnis telah 
bereformasi dan regulasi eksternal tidak lagi diperlukan. Peran akuntan berubah dari 
pelindung (protector) bagi pihak ketiga menjadi pelindung bagi kepentingan bisnis. 
Perubahan dalam penekanan inilah yang mungkin berkontribusi pada peristiwa-peristiwa 
yang terjadi setelah tahun 1920-an.

Sejumlah kritik terhadap praktik akuntansi selama tahun 1920-an menyatakan bahwa 
para akuntan telah menyerahkan peran penatalayanan (stewardship), terlalu memberikan 
penekanan pada kebutuhan pihak manajemen, dan memperbolehkan begitu banyak 
fleksibilitas dalam pelaporan keuangan. Selama kurun waktu tersebut, laporan keuangan 
dipandang sebagai representasi pihak manajemen dan akuntan tidak memiliki kemampuan 
untuk mengharuskan bisnis-bisnis agar menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak 
ingin mereka jalankan. Hasil dari sikap ini sudah lama dikenal. Pada tahun 1929, pasar 
saham hancur dan akibatnya, terjadilah peristiwa yang dikenal dengan Depresi Besar 
(Great Depression). Walaupun akuntan awalnya tidak disalahkan atas peristiwa-peristiwa 
tersebut, kemungkinan intervensi pemerintah di sektor korporasi juga mulai nampak.

AKUNTANSI DI AMERIKA SERIKAT SEJAK TAHUN 1930

Depresi Besar (Great Depression) menyebabkan kepentingan bisnis menjadi semakin 
mengkhawatirkan terkait intervensi pemerintah yang membuat pelaku usaha mencari 
sejumlah cara untuk melakukan reformasi secara mandiri. Salah satu upaya awal untuk 
memperbaiki akuntansi dimulai tidak lama setelah terjadinya Depresi Besar tersebut melalui 
serangkaian pertemuan di antara para perwakilan New York Stock Exchange (NYSE) dan 
American Institute of Accountants (AIA). Tujuan pertemuan-pertemuan tersebut adalah 
untuk membahas sejumlah permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan para 
investor, NYSE, dan para akuntan dalam penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal.

Demikian pula, pada tahun 1935, American Association of University Instructors in 
Accounting mengubah namanya menjadi American Accounting Association (AAA) dan 
mengumumkan niatnya untuk memperluas aktivitasnya dalam riset dan pengembangan 
terkait prinsip-prinsip dan standar-standar akuntansi. Hasil pertama dari perluasan 
aktivitas ini adalah publikasi laporan singkat pada tahun 1936 yang diberi judul “A Tentative 

12 Previts dan Marino, op. cit, 135.
13 Sebagai contoh, mahasiswa yang saat ini mengambil mata kuliah akuntansi seperti akuntansi keuangan 

menengah, akuntansi biaya, atau pengauditan mendapatkan materi yang secara umum sama di setiap 
institusi akademis dan buku ajar yang menawarkan materi standar untuk mata kuliah tersebut yang tersedia 
dari beberapa penerbit.
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Statement of Accounting Principles Underlying Corporate Financial Statements.” Dokumen 
sepanjang empat setengah halaman tersebut merangkum konsep-konsep penting yang 
mendasari laporan keuangan pada saat itu.

Upaya kerjasama di antara para anggota NYSE dan AIA telah diterima dengan 
cukup baik. Namun, suasana setelah Depresi Besar di Amerika Serikat ditandai dengan 
sejumlah regulasi. Bahkan terdapat legislasi yang diperkenalkan di dalam Kongres yang 
mengharuskan para auditor untuk memiliki lisensi dari pemerintah federal setelah lulus 
dari ujian pelayanan sipil.

Dua bagian paling penting dari legislasi Kongres yang disetujui pada waktu itu adalah 
Securities Act tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934 yang menetapkan adanya 
Securities and Exchange Commission (SEC). SEC didirikan untuk menjalankan berbagai 
undang-undang sekuritas. Dengan kekuasaan yang diberikan oleh Kongres, SEC diberikan 
kewenangan untuk menentukan prinsip-prinsip akuntansi dan praktik-praktik pelaporannya. 
Tetapi, karena SEC umumnya bertindak sebagai penyelia dan diperbolehkannya sektor 
swasta untuk mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi, kewenangan tersebut jarang 
digunakan. Meskipun demikian, SEC memberikan penekanan pada profesi akuntan dan 
sangat tertarik terutama pada upaya untuk mempersempit sejumlah perbedaan di antara 
praktik-praktik akuntansi. (Peran SEC akan dibahas lebih lanjut di Bab 17.)

Dari tahun 1936 sampai tahun 1938, SEC terlibat dalam perdebatan internal terkait 
perlu atau tidaknya mengembangkan standar akuntansi. Walaupun William O. Douglas 
(pada saat itu merupakan ketua SEC, dan kemudian menjadi hakim Supreme Court) 
tidak setuju, pada tahun 1938, SEC memutuskan dalam Accounting Series Release (ASR 
No. 4) untuk mengizinkan prinsip-prinsip akuntansi diatur dalam sektor swasta. ASR 
No. 4 menyebutkan bahwa laporan yang diberikan kepada SEC harus disusun sesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang memiliki “dukungan otoritatif yang substansial 
(substantial authoritative support).”14

Profesi akuntan meyakini bahwa pihaknya tidak punya cukup waktu untuk 
mengembangkan kerangka teoritis akuntansi. Akibatnya, AIA setuju untuk 
memublikasikan kajian yang dilakukan oleh Sanders, Hatfield, dan Moore yang berjudul 
A Statement of Accounting Principles.15 Publikasi tulisan ini cukup kontroversial karena 
tulisan ini hanya merupakan survei dari praktik yang terjadi yang dianggap menceritakan 
praktik akuntan tentang “melakukan apa yang Anda anggap terbaik.” Beberapa akuntan 
juga menggunakan kajian tersebut sebagai sumber otoritatif yang menjustifikasi praktik 
yang mereka lakukan saat ini.

Pada awal tahun 1936, AIA bergabung dengan American Society of Certified Public 
Accountants untuk membentuk organisasi yang lebih besar yang diberi nama American 
Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Organisasi ini semakin berpengaruh 
dalam pengembangan teori akuntansi. Sebagai contoh, selama bertahun-tahun AICPA 
mendirikan beberapa komite dan dewan untuk menangani kebutuhan pengembangan 
prinsip-prinsip akuntansi secara lebih lanjut. Komite yang pertama adalah Committee on 
Accounting Procedure, diikuti oleh Accounting Principles Board yang kemudian digantikan 
oleh Financial Accounting Standards Board. Masing-masing badan tersebut mengeluarkan 
pernyataan mengenai isu-isu akuntansi yang menjadi sumber utama dari Prinsip-Prinsip 

14 Istilah ini awalnya diajukan oleh Carman Blough, pimpinan akuntan yang pertama dari SEC, yang berarti 
otoritas memiliki “bobot substansial” atau kepentingan dan belum tentu merupakan pandangan mayoritas. 
Oleh karena itu, kemungkinan terdapat tiga posisi otoritatif yang pada saat itu dianggap sesuai sebelum 
adanya beberapa standar yang ditetapkan. Mayoritas anggota SEC mungkin memiliki satu pendapat, 
sementara sebagian kecil mungkin berpendapat lain namun juga dianggap “otoritatif,” sehingga bisa diterima. 
Lihat William D. Cooper, “Carman G. Blough’s Contributions to Accounting: An Overview.” Accounting 
Historians Journal 9 no. 2 (Musim Gugur 1982): 61-67.

15 Thomas H. Sanders, Henry Rand Hatfield, dan William Underhill Moore, A Statement of Accounting 
Principles (New York: AICPA, 1938).
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Akuntansi Berterima Umum (Generally Accepted Accounting Practices) yang mengarahkan 
jalannya praktik akuntansi sampai hari ini.

COMMITTEE ON ACCOUNTING PROCEDURE
Akuntan profesional menjadi lebih aktif terlibat dalam pengembangan prinsip-prinsip 
akuntansi setelah pertemuan di antara NYSE dan AICPA, serta kontroversi seputar 
publikasi kajian yang dilakukan oleh Sanders, Hatfield, dan Moore. Pada tahun 1936, 
Committee on Accounting Procedure (CAP) AICPA dibentuk. Komite ini memiliki 
kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan terkait praktik dan prosedur akuntansi 
dalam upaya menetapkan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau 
Generally Accepted Accounting Practices (GAAP). 

CAP relatif tidak aktif selama dua tahun pertamanya sejak didirikan, namun 
menjadi lebih aktif dalam merespons ASR No. 4 yang dikeluarkan oleh SEC. Dengan 
dikeluarkannya ASR No. 4 tersebut, CAP memperoleh pengakuan de facto sebagai sumber 
yang mendapatkan dukungan otoritatif yang substansial,16 dan salah satu dari respons 
pertamanya adalah memperbanyak jumlah anggotanya yang semula hanya tujuh orang 
menjadi dua puluh satu orang. 

Salah satu permasalahan awal yang dibahas oleh CAP adalah penggunaan model 
akuntansi biaya historis. Definisi aset yang pada saat itu diterima adalah biaya yang tidak 
diamortisasi yang dianggap para kritikus sebagai cara untuk memberikan begitu banyak 
fleksibilitas kepada pihak manajemen dalam memutuskan kapan membebankan biaya 
ke beban. Praktik ini dianggap memungkinkan terjadinya manajemen laba (earnings 
management).17

Hal lain yang menjadi kontroversi adalah dampak inflasi terhadap keuntungan (profit) 
yang dilaporkan. Selama tahun 1940-an, beberapa perusahaan melakukan lobi terkait 
penggunaan penyusutan biaya penggantian (replacement cost depreciation). Upaya 
ini ditolak oleh CAP dan SEC yang bersikeras bahwa pendapatan harus ditentukan 
berdasarkan biaya historis. Perdebatan ini berlanjut selama satu dekade dan berakhir 
saat Kongres menyetujui legislasi pada tahun 1954 yang mengubah IRS Tax Code untuk 
memperbolehkan adanya penyusutan yang dipercepat (accelerated depreciation).

Hasil kerja CAP awalnya dipublikasikan dalam bentuk Accounting Research Bulletin 
(ARB). Namun, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya tersebut tidak menunjukkan 
praktik yang diharuskan dan mereka hanya mendapat otoritas dari penerimaan umumnya 
saja. ARB tersebut kemudian dikonsolidasikan pada tahun 1953 menjadi Accounting 
Terminology Bulletin No. 1, “Review and Resume,” dan ARB No. 43. ARB No. 44 sampai 
ARB No. 51 telah dipublikasikan dari tahun 1953 sampai tahun 1959. Rekomendasi dari 
buletin-buletin yang belum diperbarui ini terdapat dalam FASB Accounting Standards 
Codification (FASB ASC; yang akan dibahas lebih lanjut) dan dikutip dalam buku teks 
ini, terkait pembahasan topik-topik tertentu yang dilakukan oleh ARB. Rekomendasi-
rekomendasi yang tidak diperbarui tersebut dapat diakses melalui opsi referensi silang 
(cross-reference) pada situs web FASB ASC (https://asc.fasb.org).

ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
Pada bulan Oktober 1957, presiden AICPA yang baru, Alvin R. Jennings, meminta 
penyusunan ulang dan penguatan proses penetapan standar AICPA. Sementara pada tahun 
1959, metode perumusan prinsip-prinsip akuntansi dipertanyakan karena tidak timbul 

16 Lynn E. Turner, The Future is Now, Keynote Address, Accounting Hall of Fame-Association of Accounting 
Historians, Ohio State University, Columbus, Ohio, 10 November 2000.

17 Manajemen laba adalah strategi yang digunakan oleh manajemen suatu perusahaan untuk secara sengaja 
memanipulasi laba perusahaan, sehingga angka-angkanya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Lihat 
Bab 5 untuk pembahasan lebih lanjut.
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dari riset atau tidak didasarkan pada teori. CAP juga dikritik karena bertindak setengah-
setengah dan mengeluarkan standar yang tidak konsisten dalam banyak kasus. Selain itu, 
semua anggotanya merupakan anggota paruh waktu yang membuat independensinya 
diragukan. Terakhir, fakta bahwa semua anggota CAP diharuskan menjadi anggota AICPA 
menghalangi banyak eksekutif keuangan, investor, dan akademisi untuk berkontribusi 
dalam komite tersebut. Akibatnya, akuntan dan pengguna laporan keuangan meminta 
adanya keterwakilan yang lebih luas dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. 
Pada tahun 1959, AICPA merespons kemungkinan kelemahan CAP dengan membentuk 
Accounting Principles Board (APB). Tujuan badan ini adalah untuk mengembangkan 
pernyataan tertulis dari Generally Accepted Accounting Practices (GAAP), mempersempit 
sejumlah perbedaan dari praktik yang sesuai, dan untuk membahas isu-isu kontroversial 
yang belum terselesaikan. Namun demikian, harapan adanya perubahan dalam metode 
penetapan prinsip-prinsip akuntansi secara cepat dipadamkan ketika ketua APB yang 
pertama, Weldon Powell, menyuarakan keyakinannya bahwa riset akuntansi lebih banyak 
diterapkan daripada yang benar-benar murni, sementara manfaat dari produk akhirnya 
masih menjadi kekhawatiran.18 

Penambahan anggota APB dari tujuh belas orang menjadi dua puluh satu orang 
utamanya dipilih dari profesi akuntan, tetapi juga menyertakan individu-individu yang 
merupakan pelaku industri, pemerintahan, dan akademisi. Awalnya, pernyataan APB 
disebut “Opini,” dan bukan merupakan praktik yang bersifat wajib; tetapi penerbitan 
APB Opinion No. 2 (lihat FASB ASC 740-10-25 dan 45) dan sebagian dari penarikan 
pernyataan yang terdapat di APB Opinion No. 4 (lihat FASB ASC 740-10-50) menyoroti 
kebutuhan terhadap kelompok-kelompok penetapan standar untuk mendapatkan lebih 
banyak otoritas.

Kontroversi ini terjadi pada metode yang sesuai terkait penggunaannya dalam 
akuntansi untuk kredit pajak investasi (investment tax credit). Pada awal tahun 1960-an, 
Amerika Serikat adalah negara yang terpuruk karena pengaruh resesi. Setelah Presiden 
John F. Kennedy menduduki jabatannya, penasihat beliau menyarankan adanya kebijakan 
ekonomi fiskal yang inovatif yang melibatkan kredit pajak penghasilan langsung (direct 
income tax credit) yang merupakan kebalikan dari pengurangan pajak, yang didasarkan 
pada persentase biaya atas investasi yang memenuhi kualifikasi. Kongres menyetujui 
legislasi yang menciptakan adanya kredit pajak investasi pada tahun 1961.

APB kemudian dihadapkan pada keputusan mengenai bagaimana perusahaan 
harus mencatat dan melaporkan pengaruh dari kredit pajak investasi. Hal tersebut 
mempertimbangkan dua pendekatan alternatif, yakni:
 1. Metode flow-through yang memperlakukan kredit pajak sebagai pengurang beban 

pajak penghasilan pada tahun terjadinya.
 2. Metode penangguhan (deferred) yang memperlakukan kredit pajak sebagai pengurang 

biaya perolehan aset dan selanjutnya tercermin selama umur ekonomis aset tersebut 
melalui beban penyusutan yang berkurang. 

APB memutuskan bahwa kredit pajak harus diperhitungkan dengan metode 
penangguhan dan mengeluarkan APB Opinion No. 2. Pernyataan ini menyebutkan 
bahwa pengurangan pajak berujung pada pengurangan biaya, yang mana pengaruhnya 
harus diamortisasi selama umur ekonomis aset tersebut. Reaksi terhadap keputusan ini 
cukup negatif dalam berbagai aspek. Anggota pemerintahan Kennedy berpendapat bahwa 
metode flow-through lebih konsisten dengan tujuan legislasi, dan tiga dari kantor akuntan 
publik Big Eight yang ada pada saat itu, menyarankan para kliennya untuk tidak mengikuti 

18 Weldon Powell, “Report on the Accounting Research Activities of the American Institute of Certified Public 
Accountants,” The Accounting Review (Januari 1961): 26-31.
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rekomendasi APB Opinion No. 2. Pada tahun 1963, SEC mengeluarkan Accounting Series 
Release No. 96 yang memperbolehkan kantor akuntan publik untuk menggunakan, baik 
metode flow-through maupun penangguhan dalam laporannya kepada SEC.

Faktanya bahwa SEC memiliki otoritas untuk mengeluarkan pernyataan akuntansi 
dan kurangnya penerimaan secara umum terhadap APB Opinion No. 2 berujung pada 
penarikan sebagian APB dari posisi sebelumnya. Walaupun APB tetap menegaskan 
kembali bahwa keputusan sebelumnya tetap sesuai dan merupakan perlakuan yang paling 
tepat, APB Opinion No. 4 menyetujui penggunaan kedua metode tersebut.

Kurangnya dukungan terhadap pernyataan-pernyataan APB dan kekhawatiran terhadap 
perumusan dan penerimaan GAAP menyebabkan Council of the AICPA mengadopsi Rule 
203 dari Code of Professional Ethics.19 Peraturan ini mengharuskan penyimpangan dari 
prinsip-prinsip akuntansi yang dimuat dalam APB Opinion atau Accounting Research Bulletin 
(atau berikutnya FASB Statements yang sekarang disebut FASB ASC) untuk diungkapkan 
dalam catatan kaki laporan keuangan atau dalam laporan auditor independen jika pengaruh 
dari penyimpangan tersebut bersifat material. Tindakan ini memiliki pengaruh yang 
mengharuskan perusahaan dan akuntan publik menghindar dari pernyataan-pernyataan 
otoritatif yang menjustifikasi penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Selain kesulitan-kesulitan yang dikaitkan dengan bagian-bagian dari APB Opinion No. 
2 dan APB Opinion No. 4, APB juga menghadapi sejumlah permasalahan lainnya. Hal 
yang dimaksud adalah kenyataan bahwa anggota APB adalah sukarelawan. Orang-orang 
ini memiliki tanggung jawab penuh kepada atasannya, oleh karenanya, kinerja dari tugas-
tugas mereka pada APB menjadi kewajiban sampingan. Sampai akhir tahun 1960-an, 
kritik terhadap pengembangan prinsip-prinsip akuntansi kembali muncul. Kritik tersebut 
dipusatkan pada faktor-faktor berikut:
 1. Independensi dari para anggota APB. Individu-individu yang menjadi anggota 

Dewan memiliki tanggung jawab penuh di tempat lain yang dapat saja memengaruhi 
pandangan mereka terhadap masalah-masalah tertentu.

 2. Struktur Dewan APB. Delapan kantor akuntan publik terbesar (pada saat itu) secara 
otomatis mendapatkan satu posisi sebagai anggota dalam dewan dan biasanya terdapat 
lima atau enam akuntan publik lainnya pada keanggotaan APB.

 3. Waktu respons. Permasalahan-permasalahan akuntansi yang muncul tidak 
diinvestigasi dan diselesaikan dalam waktu yang cukup cepat oleh para anggota paruh 
waktu.

FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD
Oleh karena kritik terhadap APB semakin berkembang, pada tahun 1971, dewan direksi 
AICPA menunjuk dua komite. Wheat Committee yang dipimpin oleh Francis Wheat 
bertugas mengkaji bagaimana prinsip-prinsip akuntansi keuangan harus ditetapkan. 
Trueblood Committee yang dipimpin oleh Robert Trueblood diminta untuk menentukan 
tujuan laporan keuangan.

Wheat Committee menerbitkan laporannya pada tahun 1972 yang merekomendasikan 
penghapusan APB dan pendirian Financial Accounting Standards Board (FASB). Berbeda 
dengan APB, yang mana para anggotanya merupakan anggota AICPA, dewan baru ini 
terdiri dari perwakilan berbagai organisasi. Anggota FASB juga merupakan karyawan 
tetap (penuh waktu), tidak seperti anggota APB yang merupakan tenaga paruh waktu yang 
tidak dibayar.

Trueblood Committee, yang secara formal dikenal sebagai Study Group on Objectives of 
Financial Statements, menerbitkan laporannya pada tahun 1973 setelah terjadi perdebatan 
besar—dan dengan pertimbangan yang lebih bersifat tentatif di dalam rekomendasinya 

19  Kode Etik Profesional AICPA akan dibahas lebih lanjut di Bab 17.
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yang terkait dengan tujuan laporan keuangan daripada rekomendasi yang diberikan 
Wheat Committee mengenai penentuan prinsip-prinsip akuntansi. Kelompok kajian ini 
meminta laporannya dianggap sebagai langkah awal dalam mengembangkan beberapa 
tujuan laporan keuangan dan upaya penting tersebut seharusnya dilakukan untuk 
melanjutkan kemajuan dalam mempertajam dan memperbaiki standar dan praktik 
akuntansi. Isi Trueblood Report secara terperinci akan dibahas di Bab 2.

AICPA segera mengadopsi rekomendasi Wheat Committee dan FASB menjadi badan 
resmi yang bertugas untuk mengeluarkan standar-standar akuntansi. Struktur FASB adalah 
sebagai berikut. Dewan penasihat yang dipilih oleh berbagai organisasi yang anggotanya 
memiliki pengetahuan khusus dan ketertarikan dalam pelaporan keuangan. Organisasi-
organisasi yang awalnya dipilih untuk memilih penasihat adalah American Accounting 
Association, AICPA, Financial Executives Institute, National Association of Accountants 
(NAA kemudian akan berubah nama menjadi Institute of Management Accountants 
pada tahun 1991), dan Financial Analysts Federation. Pada tahun 1997, dewan penasihat 
menambah empat anggota dari organisasi-organisasi publik. Dewan yang memimpin FASB 
adalah Financial Accounting Foundation (FAF). FAF menunjuk Financial Accounting 
Standards Advisory Council (FASAC), yang membantu FASB dalam masalah-masalah 
kebijakan penting, penentuan satuan kerja, dan agenda dari topik-topik yang dibahas. 
Jumlah anggota FASAC berubah-ubah setiap tahunnya. Anggaran Rumah Tangga 
organisasi meminta penunjukan paling sedikit dua puluh anggota. Namun, jumlah anggota 
yang sebenarnya berkembang menjadi tiga puluh orang dalam tahun-tahun terakhir untuk 
mendapatkan keterwakilan dari pihak-pihak yang berkepentingan secara lebih luas.

FAF juga bertanggung jawab untuk menunjuk para anggota FASB dan mengumpulkan 
dana untuk menjalankan FASB. Sampai tahun 2001, sebagian besar dana yang dikumpulkan 
oleh FAF berasal dari AICPA dan kantor-kantor akuntan publik terbesar. Meskipun 
demikian, Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 mengharuskan FASB didanai oleh fee yang 
diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik, bukan 
dari donasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkepentingan di sektor swasta. Tujuan 
tindakan tersebut adalah untuk meningkatkan independensi FASB dari para konstituen yang 
dilayaninya. Saat ini, FAF mengumpulkan lebih dari $23 juta per tahun untuk mendukung 
aktivitas FASB. Gambar 1.1 mengilustrasikan struktur FASB saat ini.

FAF dan FASB memiliki keterwakilan yang lebih luas dari seluruh profesi daripada 
APB. Namun, sebagian besar anggotanya biasanya merupakan CPA dari praktik publik. 
Struktur FAF juga berada di bawah pengawasan SEC. Pada tahun 1996, Arthur Levitt, ketua 
SEC, mengutarakan kekhawatirannya terkait tujuan kepentingan publik FAF yang sedang 
terancam. Ia menyarankan bahwa FAF perlu dirombak agar sebagian besar anggotanya terdiri 
dari orang-orang yang memiliki latar belakang pelayanan publik yang lebih kuat sehingga 
lebih bisa mewakili publik yang bebas dari konflik kepentingan. Ia berpendapat bahwa SEC 
harus menyetujui penunjukan untuk FAF.20 Sampai hari ini, belum ada perubahan yang 
berarti dari metode penunjukan anggota FAF walaupun FAF mengubah proses penunjukan 
penasihat pada tahun 2002. Saat ini, setelah perubahan tersebut, FAF mengharuskan 
penasihatnya untuk mempertimbangkan dua calon untuk masing-masing kursi yang dipilih 
dari organisasi konstituen dan penunjukan tersebut dilakukan oleh penasihat. Dengan sistem 
yang baru ini, jika penasihat tidak menemukan calon yang sesuai, mereka bisa berkonsultasi 
dengan organisasi tertentu dan bisa menunjuk seseorang yang mereka pilih sendiri selama 
latar belakang orang tersebut sesuai dengan persyaratan untuk posisi tersebut. Perubahan 
tambahan dalam struktur FAF maupun FASB dianggap evolusioner.

Section 108 dari Sarbanes-Oxley menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh hasil kerja 
dari suatu badan penetapan standar akuntansi agar dapat diakui sebagai “berterima umum.” 

20 R. Abelson, “Accounting Group to Meet with SEC in Rules Debate,” New York Times, 5 Mei 1996, D5.
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SEC merespons hal ini dengan mengeluarkan pernyataan kebijakan yang menyebutkan 
bahwa FASB dan organisasi induknya FAF sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 
Section 108 dari Sarbanes-Oxley Act, dan dengan demikian, standar akuntansi dan pelaporan 
keuangan FASB diakui sebagai “berterima umum” untuk tujuan yang sesuai dengan undang-
undang sekuritas federal.21 Konsekuensinya, FASB menjadi organisasi yang memiliki otoritas 
untuk mengeluarkan standar-standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, dalam buku ini, 
pernyataan yang dibuat oleh FASB dan organisasi-organisasi sebelumnya yang tidak diubah 
atau diamandemen akan dianggap menjadi GAAP.

Misi FASB
Misi FASB adalah untuk menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi dan pelaporan 
keuangan sebagai arahan dan edukasi kepada publik, termasuk penerbit, auditor, dan 
pengguna informasi keuangan. Dalam upayanya untuk mencapai misi tersebut, FASB 
berusaha untuk:
 1. Meningkatkan manfaat pelaporan keuangan dengan fokus pada karakteristik utama 

seperti relevansi dan penyajian yang jujur (faithful representation), serta kualitas yang 
dapat diperbandingkan dan konsistensi (dibahas lebih lanjut di Bab 2).

 2. Menjaga agar standar yang berlaku mencerminkan perubahan metode yang diterapkan 
dalam menjalankan usaha, serta perubahan dalam lingkungan perekonomian.

 3. Mempertimbangkan dengan tepat segala area kekurangan yang dinilai penting dalam 
pelaporan keuangan yang bisa diperbaiki melalui proses penetapan standar.

 4. Mendorong standar akuntansi yang dapat diperbandingkan secara internasional 
bersamaan dengan perbaikan kualitas pelaporan keuangannya.

 5. Memperbaiki pemahaman umum terhadap sifat dan tujuan informasi yang dimuat di 
laporan keuangan.

21  Kode Etik Profesional AICPA akan dibahas lebih lanjut di Bab 17.

GAMBAR 1.1  Struktur FASB
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Jenis-Jenis Pernyataan
Awalnya, FASB mengeluarkan dua jenis pernyataan, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan—PSAK (Statements of Financial Accounting Standards—SFAS) dan interpretasi 
(Interpretation). Selanjutnya, FASB menetapkan dua rangkaian pernyataan baru, yaitu 
Pernyataan Konsep Akuntansi Keuangan (Statements of Financial Accounting Concepts—
SFAC) dan Buletin Teknis (Technical Bulletins). SFAS menyatakan metode dan prosedur 
akuntansi yang diperlukan untuk permasalahan akuntansi tertentu dan secara resmi 
menetapkan GAAP. Interpretasi FASB merupakan modifikasi atau perpanjangan dari 
pernyataan suatu permasalahan. SFAC dimaksudkan untuk menetapkan tujuan-tujuan dan 
konsep-konsep yang akan digunakan oleh FASB dalam mengembangkan standar-standar 
akuntansi dan pelaporan keuangan. Sampai saat ini, FASB telah mengeluarkan delapan 
SFAC yang akan dibahas lebih lanjut di Bab 2, 6, dan 7. SFAC berbeda dengan SFAS karena 
SFAC tidak menetapkan GAAP. SFAC juga tidak dimaksudkan untuk mendukung Rule 203 
dari Rules of Conduct dalam Kode Etik Profesional (Code of Professional Ethics). Oleh karena 
itu diharapkan bahwa penerima manfaat utama dari SFAC tersebut akan menjadi FASB 
sendiri. Namun demikian, pengetahuan mengenai tujuan dan konsep yang digunakan oleh 
Dewan ini seharusnya bisa membantu pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami 
konten dan keterbatasan informasi akuntansi keuangan. Buletin teknis FASB bersifat sangat 
interpretatif dan tidak menetapkan standar-standar baru atau memperbaiki standar-standar 
yang sudah ada. Buletin teknis ditujukan untuk menyediakan arahan terhadap masalah-
masalah akuntansi dan pelaporan keuangan secara tepat waktu.

FASB Accounting Standards Codification
Pada tanggal 1 Juli 2009, FASB Accounting Standards Codification (FASB ASC) menjadi 
satu-satunya sumber bagi Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). FASB ASC 
(kodifikasi—codification) efektif diberlakukan untuk periode interim dan tahunan yang 
berakhir setelah tanggal 15 September 2009. Pada tanggal itu, seluruh pernyataan yang 
dikeluarkan oleh pembuat standar sebelumnya diganti. FASB memiliki tiga tujuan utama 
dalam mengembangkan kodifikasi, yaitu:
 1. Menyederhanakan akses pengguna dengan melakukan kodifikasi terhadap seluruh 

GAAP AS yang otoritatif dalam satu tempat.
 2. Memastikan bahwa konten yang dikodifikasi secara akurat merepresentasikan GAAP 

AS yang otoritatif mulai tanggal 1 Juli 2009.
 3. Menciptakan sistem riset kodifikasi yang kekinian (up to date) untuk hasil aktivitas 

penetapan standar yang dirilis.

Kodifikasi diharapkan dapat:
 1. Mengurangi jumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

permasalahan riset akuntansi.
 2. Memitigasi risiko ketidakpatuhan (risk of noncompliance) melalui penggunaan 

literatur yang lebih baik.
 3. Menyediakan informasi yang akurat dengan pembaruan secara real-time setelah 

Accounting Standards Updates dirilis.
 4. Membantu FASB dalam upaya riset dan konvergensi.

FASB ASC terdiri atas beberapa literatur berikut yang diterbitkan oleh berbagai 
pembuat standar:
 1. Financial Accounting Standards Board (FASB)

a. Pernyataan—Statements (FAS) 
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b. Interpretasi—Interpretations (FIN)
c. Buletin Teknis—Technical Bulletins (FTB)
d. Staff Positions (FSP)
e. Pedoman Implementasi Staf—Staff Implementation Guides (Q&A)
f. Contoh dari Statement No. 138

 2. Emerging Issues Task Force (EITF)
a. Abstrak—Abstracts
b. Topik D—Topic D

 3. Permasalahan Derivative Implementation Group (DIG)
 4. Opini Accounting Principles Board (APB)—APB Opinion
 5. Accounting Research Bulletin (ARB)
 6. Accounting Interpretation (AIN)
 7. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

a. Pernyataan posisi (Statement of Position—SOP)
b. Pedoman akuntansi dan audit (Audit and Accounting Guide—AAG)—hanya 

pedoman akuntansi inkremental.
c. Buletin praktik (Practice Bulletin—PB), termasuk pemberitahuan kepada praktisi 

(Notices to Practitioners) yang meningkat menjadi status PB dengan adanya 
Practice Bulletin 1.

d. Technical Inquiry Service (TIS)—hanya untuk perangkat lunak terkait pengakuan 
pendapatan (Software Revenue Recognition).

Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan utilitas kodifikasi bagi perusahaan publik, 
bagian-bagian relevan dari konten otoritatif dikeluarkan oleh SEC, yang mana beberapa 
interpretasi staf dan pedoman administratif SEC yang dipilih juga disertakan sebagai 
referensi dalam Kodifikasi sebagaimana yang tercantum berikut:
 1. Regulation S-X (SX)
 2. Financial Reporting Releases (FRR)/ Accounting Series Releases (ASR)
 3. Interpretive Release (IR)
 4. Pedoman SEC Staff dalam:

a. Staff Accounting Bulletins (SAB)
b. EITF Topic D dan komentar-komentar SEC Staff Observer.

Berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2009, FASB tidak lagi mengeluarkan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan—PSAK (Statements of Financial Accounting Standards—
SFAS). Perubahan-perubahan terhadap GAAP AS yang otoritatif, yaitu FASB ASC juga 
dipublikasikan melalui Accounting Standards Update (ASU). Setiap ASU:
 1. Merangkum beberapa ketentuan penting dari proyek yang mengarah kepada ASU.
 2. Menguraikan secara terinci perubahan-perubahan spesifik dari FASB Codification.
 3. Menjelaskan dasar bagi keputusan-keputusan Dewan.

Isu-Isu yang Muncul
Salah satu kritik awal FASB adalah kegagalan menyediakan pedoman terkait munculnya 
permasalahan dalam praktik dan implementasi pada saat yang tepat. Selama tahun 
1984, FASB merespons kritik tersebut dengan cara (1) membentuk satuan kerja, yaitu 
Emerging Issues Task Force (EITF) untuk membantu  mengidentifikasi sejumlah isu 
dan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, dan (2) memperluas cakupan dari FASB 
Technical Bulletins dalam upaya menawarkan pedoman yang lebih cepat untuk sejumlah 
permasalahan yang lebih beragam.
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EITF dibentuk sebagai respons terhadap dua permasalahan yang saling bertentangan. 
Pada satu sisi, akuntan dihadapkan dengan berbagai isu yang belum sepenuhnya dibahas 
dalam pernyataan-pernyataan akuntansi, misalnya swap suku bunga (Interest Rate Swap—
IRS) atau instrumen keuangan yang baru. Hal-hal tersebut dan sejumlah permasalahan 
baru lainnya membutuhkan penyelesaian secepatnya. Di sisi lain, beberapa akuntan 
berpendapat bahwa semakin banyaknya pernyataan profesional yang dibuat oleh badan 
telah menyebabkan adanya permasalahan kelebihan standar (standard overload) yang 
akan dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya. FASB membentuk EITF dalam upaya 
mengatasi kedua permasalahan tersebut secara bersamaan. Tujuan EITF adalah untuk 
menyediakan pedoman bagi isu-isu baru secara tepat waktu sekaligus membatasi sejumlah 
isu yang penyelesaiannya membutuhkan pernyataan resmi dari FASB.

Seluruh anggota dari satuan kerja menempati posisi yang membuat mereka sadar 
terhadap sejumah permasalahan yang muncul. Anggota yang ada saat ini termasuk 
direktur akuntansi dan pengauditan dari kantor CPA terbesar, perwakilan dari kantor-
kantor CPA yang lebih kecil, dan direktur riset FASB yang berperan sebagai ketua. 
Diharapkan juga kepala akuntan dari SEC akan ikut serta dalam pertemuan satuan kerja 
dan berpartisipasi dalam upaya musyawarah yang dilakukan. 

EITF membahas sejumlah isu akuntansi terbaru yang tidak dibahas secara khusus 
oleh pernyataan otoritatif yang ada dan kemudian memberikan saran kepada staf FASB 
mengenai perlu atau tidaknya FASB menindaklanjuti isu tersebut. Isu-isu tersebut muncul 
karena timbulnya jenis transaksi yang baru, variasi dalam akuntansi untuk jenis transaksi 
yang sudah ada, jenis sekuritas yang baru, serta produk dan jasa yang baru. Mereka sering 
kali mengaitkan keinginan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan yang tidak tercatat 
dalam laporan posisi keuangan (off-balance sheet) atau perhitungan yang tidak tercatat 
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (off-income statement).

Isu-isu dapat masuk ke EITF dari berbagai sumber. Sebagian besar isu diangkat oleh para 
anggota satuan kerja itu sendiri; selain itu, ada juga yang berasal dari sejumlah pertanyaan 
yang ditanyakan oleh auditor. Ada kalanya suatu isu muncul karena adanya pertanyaan 
dari SEC atau lembaga federal lainnya. Rangkuman isu atau permasalahan disusun dengan 
memberikan dasar bagi masing-masing isu atau permasalahan yang diangkat sebelum 
sampai ke EITF. Rangkuman isu atau permasalahan tersebut umumnya menyertakan 
pembahasan mengenai isu tersebut, pendekatan-pendekatan alternatif untuk penyelesaian 
masalah, referensi-referensi yang tersedia terkait permasalahan tersebut, dan contoh-contoh 
transaksi yang dipermasalahkan. Rangkuman isu bukan merupakan pernyataan otoritatif—
hanya merupakan representasi dari pandangan anggota EITF pada saat itu.

Satuan kerja tersebut mencoba mencapai konsensus pada setiap pemasalahan. 
Konsensus dalam hal ini didefinisikan sebagai kesamaan suara di antara tiga belas dari 
lima belas anggota yang memiliki hak suara. Hasil konsensus ada dalam GAAP yang 
ditetapkan dan menjadi bagian dari Accounting Standards Update (ASU) pada FASB ASC.

Kelebihan Standar
Selama ini, FASB, SEC, dan AICPA telah dikritik karena memaksakan terlalu banyak 
standar akuntansi pada komunitas bisnis. Permasalahan kelebihan standar (standard 
overload) ini membebani terutama pada usaha-usaha kecil yang tidak memiliki sumber 
daya ekonomi untuk melakukan riset dan menerapkan semua pernyataan yang 
dikeluarkan oleh badan-badan otoritatif tersebut. Pihak-pihak yang setuju bahwa terdapat 
masalah kelebihan standar yang mendasari argumennya berasal dari dua dugaan, yaitu 
tidak semua ketentuan GAAP relevan dengan kebutuhan pelaporan keuangan usaha kecil, 
dan bahkan saat ketentuan GAAP tersebut dianggap relevan, penerapannya sering kali 
melanggar batasan di antara biaya dan manfaat secara pervasif.22

22 Biaya dijelaskan dalam SFAC No. 8 sebagai batasan pervasif (pervasive constraint) terhadap informasi 
yang dapat disediakan oleh pelaporan keuangan. Pelaporan informasi keuangan akan menimbulkan 
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Kritik terhadap proses penetapan standar untuk bisnis-bisnis berskala kecil juga 
menegaskan bahwa GAAP dikembangkan terutama untuk melayani kebutuhan pasar 
sekuritas. Sebagian besar bisnis berskala kecil tidak menambah jumlah modalnya di pasar 
tersebut, sehingga GAAP dipastikan tidak akan dikembangkan dengan mempertimbangkan 
kebutuhan bisnis berskala kecil.

Masalah kelebihan standar memiliki beberapa konsekuensi bagi bisnis-bisnis berskala 
kecil, yaitu:
 1. Jika bisnis berskala kecil mengabaikan ketentuan GAAP dari laporan keuangan 

auditan, opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) atau opini tidak wajar 
(adverse opinion) dapat diberikan.

 2. Biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi semua ketentuan GAAP dapat menyebabkan 
bisnis berskala kecil tersebut mengabaikan pengembangan hal lainnya, termasuk 
informasi yang lebih relevan.

 3. Kantor-kantor CPA kecil yang mengaudit perusahaan-perusahaan yang lebih kecil 
harus tetap mengikuti perkembangan semua ketentuan yang sama seperti kantor-
kantor CPA internasional yang besar, tetapi mereka tidak cukup mampu membayar 
jasa tenaga ahli yang selalu tersedia di kantor-kantor CPA besar.

Banyak akuntan yang menyarankan standar pengungkapan yang berbeda sebagai solusi 
terhadap masalah kelebihan standar ini. Dalam hal ini, standar dapat dibagi menjadi dua 
kelompok. Kelompok pertama akan diterapkan pada bisnis apa pun tanpa memperhatikan 
besarannya. Kelompok kedua hanya akan diterapkan untuk bisnis berskala besar, 
bisnis berskala kecil, atau industri-industri tertentu. Sebagai contoh, pengungkapan 
dari kebijakan akuntansi tertentu akan berlaku bagi seluruh jenis usaha, sementara 
pengungkapan yang berbeda, seperti laba per lembar saham (Earnings per Share—EPS) 
hanya akan berlaku bagi bisnis-bisnis berskala besar.  

FASB dan berbagai organisasi lainnya telah mempelajari masalah ini, tetapi belum 
mencapai konsensus. Komite khusus dalam AICPA lebih menyukai standar pelaporan 
yang berbeda.23 Secara historis, FASB berpendapat bahwa pengguna laporan keuangan 
akan dibuat bingung ketika dua metode yang berbeda digunakan untuk menjelaskan atau 
mengungkapkan peristiwa ekonomi yang sama, tetapi pada tahun 2009, International 
Acounting Standards Board (IASB) mengeluarkan pernyataan yang menghapus atau 
menyederhanakan penerapan standar dan persyaratan pengungkapannya untuk 
perusahaan-perusahaan berskala kecil dan menengah (lihat Bab 3). Upaya untuk 
mengharmonisasikan GAAP AS dan GAAP internasional dapat berujung pada 
pengadopsian standar FASB yang serupa; namun, para bankir (sumber modal yang utama 
bagi bisnis-bisnis berskala kecil) dan para analis keuangan secara konsisten mengkritisi 
persyaratan pelaporan yang berbeda sebagai solusi terhadap masalah kelebihan standar.24

Penetapan Standar sebagai Proses Politis
Seorang akuntan akademis yang sangat berpengaruh menyatakan bahwa standar akuntansi 
adalah produk dari aksi politis, seperti halnya temuan logis maupun empiris.25 Fenomena 
ini terjadi karena berbagai pihak sangat tertarik dan terpengaruh dengan perkembangan 
standar akuntansi. Berbagai pengguna informasi akuntansi menemukan bahwa cara terbaik 

biaya, sehingga penting untuk menjustifikasi biaya yang ditimbulkan dengan manfaat pelaporan informasi 
tersebut. Lihat Bab 2 untuk pembahasan lebih lanjut terkait hal ini.

23 Special Committee on Accounting Standards Overload, Report on the Special Committee on Accounting 
Standards Overload (New York: AICPA, 1983).

24 Barbara J. Shildneck dan Lee Berton “The FASB’s Second Decade,” Journal of Accountancy (November 1983): 
94-102.

25 Charles T. Horngren, “The Marketing of Accounting Standards,” Journal of Accountancy (Oktober 1973): 
61-66.
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untuk memengaruhi rumusan standar akuntansi adalah dengan berupaya memengaruhi 
pihak yang menetapkan standar akuntansi.

CAP, APB, dan FASB telah berada dalam tekanan yang cukup berat untuk 
mengembangkan atau memperbaiki standar-standar yang ada agar dapat memberi manfaat 
bagi sekelompok pengguna tertentu. Sebagai contoh, APB awalnya berniat mengembangkan 
teori akuntansi yang komprehensif sebelum berupaya menyelesaikan setiap masalah yang 
ada. Namun pendekatan ini ditinggalkan ketika diketahui bahwa upaya tersebut akan 
membutuhkan waktu sampai lima tahun, sementara SEC tidak mau menunggu selama itu 
sebelum bertindak. Business Roundtable dilibatkan dalam hal-hal yang awalnya dianggap 
sebagai upaya menuju kesuksesan (tetapi berubah di kemudian waktu) untuk meningkatkan 
konsensus yang ingin dicapai agar dapat meloloskan SFAS dari mayoritas kecil menjadi lima 
dari tujuh anggota FASB. Aksi Kongres juga terancam terkait beberapa pernyataan FASB.

Dua dari contoh paling penting atas politisasi standar akuntansi berkaitan dengan isu-
isu mengenai opsi saham karyawan (employee stock option) dan akuntansi nilai wajar (fair 
value accounting). Sampai awal tahun 1990-an, pemberian opsi saham karyawan kepada 
eksekutif perusahaan telah meluas. Hal ini terutama terjadi di perusahaan-perusahaan 
teknologi yang baru, yang mana opsi saham menjadi komponen penting dari kompensasi 
karyawan. Akibatnya, FASB mengembangkan standar awal yang mengharuskan perusahaan 
membebankan nilai wajar atas opsi saham yang diberikan kepada eksekutif perusahaan dan 
karyawan lainnya. Standar yang diusulkan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai 
pihak. Perusahaan-perusahaan dalam industri yang berteknologi tinggi menyatakan 
penolakan yang paling keras. Sebagian perusahaan di industri tersebut telah melaporkan 
terkait tidak adanya laba dan mereka khawatir jika diharuskan melaporkan pembebanan opsi 
saham yang akan semakin memperbesar jumlah kerugian atau mengurangi jumlah laba yang 
akan dilaporkan. Ketika FASB terlihat semakin gigih untuk melanjutkan rancangan standar 
tersebut, pihak-pihak dari industri berteknologi tinggi tersebut mengajukan banding kepada 
anggota Kongres. Selanjutnya, rancangan undang-undang pun diperkenalkan kepada House 
of Representatives dan Senate AS yang meminta SEC agar tidak memaksakan usulan standar 
FASB terkait pembebanan opsi saham. Oleh karena FASB tetap berusaha mengeluarkan 
standar, Senate AS merespons dengan memberikan penyelesaian yang mendorong FASB 
untuk tidak meneruskan niatnya dalam menyatakan standar tersebut. Seorang senator 
bahkan mengusulkan undang-undang yang akan mengharuskan SEC melakukan dengar 
pendapat (public hearing) dan melakukan pemungutan suara untuk setiap standar yang 
akan dikeluarkan FASB di masa depan, prosedur yang mungkin akan berujung pada 
berakhirnya FASB. Pada saat itu, ketua SEC, Arthur Levitt yang selama ini dianggap sangat 
menyetujui usulan standar FASB menyarankan FASB untuk tidak mengeluarkan standar 
yang mengharuskan adanya pembebanan nilai wajar atas opsi saham dalam laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain; jika tidak, keberlangsungan organisasinya di masa 
depan akan terancam.26 Standar opsi saham dalam versi yang lebih ringan akhirnya disetujui 
pada tahun 1995; tetapi standar tersebut didasarkan pada usulan awal FASB yang diadopsi 
setelahnya.27 

Kontroversi nilai wajar sama kontroversialnya. Pada bulan September 2006, FASB 
memublikasikan Statement of Financial Accounting Standards No. 157, “Pengukuran 
Nilai Wajar (Fair Value Measurements),” yang sekarang terdapat di dalam FASB ASC 
820-10, yang menguraikan metode yang akan digunakan ketika menentukan nilai wajar 
sebagaimana yang diminta oleh FASB ASC 320-10 untuk sekuritas-sekuritas yang dapat 
diperdagangkan (marketable securities). Selanjutnya, pada tahun 2008, krisis pasar 

26 Peristiwa-peristiwa seputar kontroversi ini didokumentasikan di dalam Stephen A. Zeff, “The Evolution 
of U.S. GAAP: The Political Forces behind Professional Standards (Part II),” CPA Journal Online (Februari 
2005), http://www.nysscpa.org/cpajournal/2005/205/index.htm.

27 Lihat Bab 15 terkait pembahasan lebih lanjut mengenai akuntansi untuk opsi saham.
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terjadi yang berakibat pada krisis kredit untuk perbankan. Para kritikus bersikukuh 
bahwa permintaan menggunakan nilai wajar untuk mengukur investasi menyebabkan 
atau bahkan memperburuk krisis pasar dengan memaksa penurunan valuasi yang 
didasarkan pada lembaga-lembaga yang berada di bawah tekanan. SEC merespons dengan 
melakukan kajian yang memberi rekomendasi untuk mempertahankan ketentuan terkait 
penggunaan nilai wajar.28 Kejadian ini tidak membungkam para kritikus dan Wall Street 
Journal melaporkan bahwa analisisnya terhadap pengaduan publik mengungkapkan 
bahwa tigapuluh satu lembaga keuangan dan kelompok perdagangan telah membentuk 
koalisi di awal tahun 2009 dan menghabiskan $27,6 juta untuk melobi para penyusun 
undang-undang terkait ketentuan mengenai penggunaaan nilai wajar.29 Selanjutnya, 
dengar pendapat yang diselenggarakan di Kongres berujung pada beberapa perdebatan 
sengit—termasuk perdebatan yang mana salah seorang anggota Kongres mengatakan 
kepada ketua FASB, Robert Hertz, “Jangan paksa kami memberitahu Anda tentang apa 
yang harus Anda lakukan, kerjakan saja,” sementara yang lainnya mengatakan, “Jika Anda 
tidak bertindak, kami yang akan bertindak.”30 Hasilnya, FASB mengeluarkan modifikasi 
FAS 157-4, Determining Fair Value When the Volume and Level of Activity for the Asset 
or Liability Have Significantly Decreased and Identifying Transactions That Are Not 
Orderly (lihat FASB ASC 820-10-65), yang umumnya dianggap mengurangi dampak 
dari ketentuan mengenai nilai wajar. Meskipun demikian, kajian selanjutnya mengenai 
dampak FASB ASC 820-10-65 pada 73 bank terbesar di Amerika Serikat mengungkapkan 
bahwa sebagian besar bank melaporkan kalau pengadopsian persyaratan baru tersebut 
tidak memiliki pengaruh yang material.31

Konsekuensi-Konsekuensi Ekonomi
Tekanan yang semakin besar pada proses penetapan standar tidaklah mengherankan, 
mengingat banyaknya standar akuntansi yang memiliki konsekuensi ekonomi yang 
penting. Konsekuensi ekonomi mengacu pada dampak laporan akuntansi terhadap berbagai 
segmen dalam lingkungan perekonomian kita. Konsep ini menekankan bahwa praktik-
praktik akuntansi yang diadopsi perusahaan memengaruhi harga dan nilai sekuritasnya. 
Akibatnya, pilihan metode akuntansi juga akan memengaruhi pengambilan keputusan, 
tidak hanya mencerminkan hasil dari keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut.

Pertimbangan dikeluarkannya pernyataan FASB tentang tunjangan pasca pensiun 
lainnya (Other Postretirement Benefits—OPRB) adalah FASB Statement No. 106, 
“Tunjangan Pasca Pensiun Lainnya (Other Post Retirement Benefits)” (lihat FASB ASC 
715-10-30, 60, dan 80). Pedoman akuntansi untuk OPRB mengharuskan perusahaan-
perubahan untuk berubah dari basis pay-as-you-go menjadi basis akrual (accrual basis) 
untuk pemeliharaan kesehatan dan tunjangan lainnya yang diberikan perusahaan 
kepada pensiunan dan tanggungannya. Basis akrual (accrual basis) mengharuskan 
perusahaan-perusahaan untuk menilai kewajiban dalam memberikan layanan masa 
depan dan menambahkan biaya-biaya tersebut selama tahun-tahun di mana karyawan 
tersebut bekerja. Perubahan akuntansi ini menyebabkan peningkatan yang cukup besar 
dalam beban yang dicatat bagi banyak perusahaan. Akibatnya, beberapa perusahaan 
akhirnya berhenti memberikan tunjangan semacam itu kepada para karyawannya karena 
berdampak pada beban sosial yang cukup tinggi.

28 Report and Recommendations Pursuant to Section 133 of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008: 
Study on Mark-To-Market Accounting (Washington, DC: Securities and Exchange Commission, 2008).

29 Susan Pulliam dan Tom McGinty, “Congress Helped Banks Defang Key Rule,” Wall Street Journal, 3 Juni 
2009, http://online.wsj.com/article/SB124396078696677535.html

30 Financial Executives Institute, “Levitt, Beresford on Congress, FASB and Fair Value; Breeden Calls for 
Merger of SEC,” CFTC and PCAOB FEI Financial Reporting Blog (26 Maret 2009), http://financialexecutives.
blogspot.com/2009/03/levitt-beresford-on-congress-fasb-and.html.

31 Jack M. Cathey, David Schauer, dan Richard G. Schroeder, “The Impact of FSP FAS 157-4 on Commercial 
Banks,” International Advances in Economic Research, 18, no. 1 (Januari, 2012): 15-27.
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Dampak akuntansi OPRB terhadap lingkungan ekonomi kita menggambarkan perlunya 
FASB mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan untuk mengembangkan lagi praktik-
praktik pelaporan yang lebih sehat dan kemungkinan konsekuensi ekonomi dari konten 
kodifikasi yang baru. Penetapan standar akuntansi tidak ada dalam kondisi vakum. Penetapan 
standar akuntansi tidak dapat benar-benar dipisahkan dari tekanan politis dan juga tidak 
dapat menghindari kewajiban mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh penetapan 
standar yang mungkin terjadi.

EVOLUSI DARI FRASA “PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI 
BERTERIMA UMUM (GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING 
PRINCIPLES)”
Salah satu hasil dari pertemuan di antara AICPA dan anggota NYSE setelah terjadinya 
Great Depression adalah revisi dalam pengaturan kata pada sertifikat yang dikeluarkan 
oleh CPA (Akuntan Publik Tersertifikasi—Certified Public Accountant). Paragraf 
opini awalnya menyatakan bahwa laporan keuangan telah diperiksa dan dinilai akurat. 
Terminologi tersebut diubah dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut “disajikan 
secara wajar sesuai Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum—Generally Accepted 
Accounting Principles.” Ungkapan tersebut saat ini diinterpretasikan sebagai pernyataan 
yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk menjelaskan 
praktik-praktik akuntansi yang berlaku pada satu waktu tertentu. Oleh karena itu, laporan 
keuangan hanya dianggap wajar selama prinsip-prinsip yang digunakan juga wajar dan 
laporan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Ungkapan “Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum—PABU (Generally Accepted 
Accounting Principles—GAAP)” telah muncul untuk memainkan peran penting dalam 
profesi akuntan. Namun, arti frasa yang tepat telah berevolusi secara perlahan. Pada tahun 
1938, AICPA telah memublikasikan monograf yang berjudul Examinations of Financial 
Statements, yang pertama kali memperkenalkan ungkapan tersebut. Selanjutnya, pada 
tahun 1939, komite AICPA mengusulkan penambahan kata “disajikan secara wajar … 
sesuai Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (present fairly … in conformity with 
Generally Accepted Accounting Principles)” dalam bentuk standar pada laporan auditor.32

Arti GAAP tidak didefinisikan secara khusus pada saat itu dan tidak terdapat sumber 
tunggal untuk seluruh prinsip akuntansi yang ditetapkan. Meskipun demikian, Rule 
203 dari AICPA Code of Professional Ethics kemudian mengharuskan adanya kepatuhan 
terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan yang ditugaskan oleh 
Council of the Institute untuk menetapkan prinsip-prinsip tersebut kecuali dalam situasi 
yang tidak biasa. Saat ini, badan yang dimaksud tersebut adalah FASB.

Pedoman untuk menentukan literatur otoritatif pada awalnya diuraikan dalam 
Statement of Auditing Standards (SAS) No. 5. Selanjutnya, SAS No. 5 diubah dengan 
SAS No. 43. Perubahan ini mengklasifikasikan urutan prioritas yang harus diikuti oleh 
auditor dalam menentukan apakah prinsip akuntansi dapat diterima secara umum. Selain 
itu, amandemen SAS tersebut juga menambahkan jenis-jenis pernyataan tertentu yang 
tidak ada ketika SAS No. 5 dikeluarkan untuk sumber-sumber prinsip akuntansi yang 
ditetapkan sebelumnya. SAS No. 43 kemudian diganti dengan SAS No. 69 yang tujuannya 
adalah menjelaskan arti ungkapan “disajikan secara wajar … sesuai Prinsip-Prinsip 
Akuntansi Berterima Umum (present fairly … in conformity with Generally Accepted 
Accounting Principles)” dalam laporan auditor independen.33 SAS No. 69 mencatat bahwa 
menentukan penerimaan umum dari prinsip akuntansi tertentu itu sulit karena tidak 

32  Zeff, “The Evolution of U.S. GAAP.”
33 Statement on Auditing Standards No. 69, “The Meaning of Present Fairly in Conformity with Generally 

Accepted Accounting Principles in the Independent Auditor’s Report” (New York, 1993), paragraf 1.
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tersedianya sumber referensi apa pun untuk semua prinsip tersebut. Pada bulan Juli 2003, 
SEC menerbitkan Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 
on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a Principles-Based 
Accounting System (The Study). Konsisten dengan rekomendasi yang disajikan dalam The 
Study, FASB mengambil beberapa insiatif yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas 
standar dan proses penetapan standar, termasuk memperbaiki kerangka konseptual, 
mengodifikasi literatur akuntansi yang ada, mengalihkan pola pikir pembuat standar, dan 
mengonversikan standar FASB dan IASB. 

Pada tahun 2008, FASB menerbitkan SFAS No. 162, The Hierarchy of Generally Accepted 
Accounting Principles.34 SFAS No. 162 mengategorikan sumber-sumber prinsip akuntansi 
yang berterima umum dengan urutan menurun berdasarkan otoritasnya. Sebelumnya, 
hierarki GAAP mengundang kritik karena lebih mengarah kepada auditor bukan ke arah 
perusahaan, terlalu kompleks, dan memeringkatkan Pernyataan Konsep FASB (FASB 
Concepts Statements) yang melalui proses perumusan yang sama dengan FASB Statement 
berdasarkan praktik yang diterapkan dalam industri yang diakui sebagai GAAP tetapi 
tidak melalui proses perumusan yang sama.35 

Menurut SFAS No. 162, sumber-sumber GAAP adalah:
 1. AICPA Accounting Research Bulletins dan Accounting Principles Board Opinions 

yang tidak digantikan oleh tindakan FASB, FASB Statements of Financial Accounting 
Standards and Interpretation, FASB Statement 133 Implementation Issues, dan FASB 
Staff Positions.

 2. FASB Technical Bulletins dan AICPA Industry Audit and Accounting Guides and 
Statement of Position jika diizinkan oleh FASB.

 3. AICPA Accounting Standards Executive Committee Practice Bulletins yang telah 
diizinkan oleh FASB dan hasil konsensus dari FASB Emerging Issues Task Force (EITF).

 4. Pedoman implementasi yang dipublikasikan oleh staf FASB, interpretasi akuntansi 
AICPA, dan praktik-praktik yang diakui secara luas, serta berlaku baik secara umum 
maupun dalam industri.

Akhirnya pada tahun 2009, FASB menerbitkan SFAS No. 168, The FASB Accounting 
Standards Codification and the Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles—A 
Replacement of FASB No. 162. SFAS No. 168 mengakui FASB ASC (dibahas kemudian) 
sebagai sumber resmi GAAP AS.

Dalam bab ini dan di keseluruhan buku ini, pernyataan yang disebutkan dalam Rule 
203 dari AICPA Code of Professional Ethics akan mendapatkan perhatian khusus. Alasan 
pernyataan tersebut mendapatkan perhatian khusus sudah jelas. CPA yang menjalankan 
praktik ini memiliki kewajiban etis untuk mempertimbangkan pernyataan-pernyataan 
semacam itu sebagai sumber utama dari GAAP dalam membuat penilaian terhadap 
kewajaran suatu laporan keuangan. Pandangan yang bertentangan serta perlakuan 
alternatif dipertimbangkan dalam teks yang bersifat naratif; namun, pembaca harus tetap 
ingat bahwa perkembangan GAAP hanya dijelaskan secara sempit oleh AICPA.

Kendati upaya untuk mempersempit cakupan GAAP terus dilanjutkan, para kritikus 
tetap berpendapat bahwa pihak manajemen diberikan kebebasan yang terlalu besar dalam 
memilih prosedur akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan korporat. Kritik yang 
dilontarkan tersebut seputar dua permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut di buku ini, 
yaitu (1) kompensasi eksekutif perusahaan sering kali dikaitkan dengan laba yang dilaporkan, 

34 Statement of Financial Accounting Standards No. 162: The Hierarchy of Generally Accepted Accounting 
Principles (Norwalk, CT: FASB, 2008).

35 Study Pursuant to Section 108 (d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Adoption by the United States 
Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System (Washington, DC: SEC, Juli 2003).
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sehingga pihak manajemen cenderung mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi yang 
meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban di periode berjalan; dan (2) nilai (value) 
perusahaan di pasar ditentukan oleh harga sahamnya. Nilai tersebut sangat dipengaruhi oleh 
estimasi laba kuartalan yang dibuat oleh para analis keuangan. Para manajer khawatir bahwa 
kegagalan untuk mencapai tingkat laba yang diestimasikan akan memicu penjualan saham 
perusahaan yang berujung pada penurunan nilai pasar perusahaan.

Sebelumnya, ketua SEC, Arthur Levitt memperhatikan permasalahan tersebut dan 
menunjukkan keyakinannya bahwa laporan keuangan berada di “wilayah abu-abu di 
antara pelanggaran undang-undang dan kecurangan langsung.”36 Konsekuensinya, 
SEC membentuk satuan kerja manajemen laba untuk mengungkapkan adanya distorsi 
akuntansi. Beberapa perusahaan secara sukarela sepakat untuk merestrukturisasi laporan 
keuangannya karena adanya upaya baru dari SEC ini. Contohnya, SunTrust Bank, Inc., 
dari Atlanta, walaupun tidak dituduh melakukan pelanggaran, setuju untuk melakukan 
restrukturisasi labanya selama tiga tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 1996.37 

FASB ACCOUNTING STANDARDS CODIFICATION
Selama limapuluh tahun terakhir, para profesional di bidang akuntansi keuangan harus 
mengelola ratusan standar akuntansi yang ditetapkan oleh beberapa lembaga pembuat standar 
akuntansi yang berbeda. Kebanyakan akuntan profesional tersebut akhirnya meyakini bahwa 
standar akuntansi telah berevolusi ke titik yang tidak bisa mereka kejar. Jumlah standar yang 
begitu banyak bukan merupakan permasalahan baru, tetapi semakin lama menjadi semakin 
sulit untuk diikuti. Para anggota FASAC mengakui adanya permasalahan tersebut dan pada 
tahun 2001 menyarankan FASB untuk membahas permasalahan akses yang efisien ke GAAP 
AS dengan memulai proyek penyederhanaan dan kodifikasi. Selama tahun 2002 dan 2003, 
FASB mulai berbagai proyek untuk membahas permasalahan tersebut dan di awal tahun 2004, 
FASB mempercepat upayanya dalam proyek kodifikasi dan perbaikan. Pada bulan September 
2004, Dewan Pengawas FAF menyetujui pendanaan untuk proyek kodifikasi dan perbaikan 
FASB. Bulan Juni 2009, FASB mengumumkan bahwa Kodifikasi akan menjadi satu-satunya 
sumber GAAP AS otoritatif nonpemerintah yang berlaku efektif untuk semua periode interim 
dan tahunan yang berakhir setelah tanggal 15 September 2009.

Konsep tersebut relatif sederhana dan mencakup langkah-langkah berikut:
 1. Restrukturisasi seluruh literatur GAAP AS berdasarkan topik ke dalam satu kodifikasi 

otoritatif.
 2. Modifikasi proses penetapan standar yang terfokus pada pembaruan kodifikasi.

Alasan utama memulai proses kodifikasi adalah pencarian beberapa sumber otoritatif 
yang mengganggu proses riset. Sebagai contoh, dengan struktur yang ada sebelumnya, 
seseorang perlu meninjau literatur FASB, EITF, AICPA, dan SEC yang ada untuk 
menyelesaikan permasalahan, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Akibatnya, 
pedoman yang relevan malah secara tidak disengaja akan terlewat. Pengodifikasian seluruh 
literatur GAAP AS yang ada menjadi satu sumber otoritatif meniadakan kebutuhan 
sebelumnya untuk mencari dari banyak sumber. Selain itu, penciptaan salah satu sumber 
memungkinkan FASB untuk memisahkan perbedaan yang ada secara lebih mudah dalam 
upayanya melakukan konvergensi dengan standar akuntansi internasional. Kodifikasi 
merepresentasikan satu-satunya sumber otoritatif untuk GAAP AS. Penyusunan 
kodifikasi hanya langkah awal dan hanya bagian dari penyelesaian yang menyeluruh; 

36 Arthur Levitt, The “Numbers Game” (NYU Center for Law and Business, 28 September 1998).
37 E. McDonald, “SEC’s Levit Pushes Harder for Changes in Fiscal Reporting and Some Cry Foul,” Wall Street 

Journal, 17 November 1998, A2.
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proses penetapan standar akan diubah untuk fokus pada pembahasan mengenai kodifikasi. 
Dengan mengimplementasikan pendekatan tersebut, para konstituen akan mengetahui 
bahasa kodifikasi yang telah direvisi segera setelah pihak pembuat standar mengeluarkan 
standar tersebut. Pendekatan ini meniadakan penundaan dan memastikan kodifikasi 
yang dimaksud terintegrasi. FASB juga telah mengembangkan sistem perbaikan yang 
memudahkan pencarian untuk meningkatkan fungsionalitas dan ketepatwaktuan bagi 
para konstituen.

FASB ASC memuat seluruh literatur akuntansi otoritatif yang terbaru. Namun jika 
pedoman untuk transaksi atau peristiwa tertentu tidak terdapat di dalamnya, sumber 
pertama yang dipertimbangkan adalah prinsip-prinsip akuntansi untuk transaksi 
atau peristiwa yang serupa yang terdapat dalam sumber GAAP yang otoritatif. Jika 
tidak ditemukan transaksi yang serupa, pedoman non otoritatif dari sumber lain dapat 
dipertimbangkan. Praktik-praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang tidak termasuk 
dalam Kodifikasi bersifat non otoritatif. Sumber-sumber dari pedoman dan literatur 
akuntansi yang non otoritatif mencakup, antara lain sebagai berikut:
 1. Praktik-praktik yang diakui secara luas dan dianggap lazim, baik untuk umum 

maupun industri.
 2. FASB Concepts Statements.
 3. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Issues Papers.
 4. International Financial Reporting Standards dari International Accounting Standards 

Board Pronouncements yang berasal dari asosiasi profesional atau lembaga pembuat 
undang-undang.

 5. Technical Information Service Inquiries and Replies yang terdapat dalam AICPA 
Technical Practice Aids.

 6. Sejumlah buku teks, pedoman, dan artikel akuntansi.

FASB ASC menegaskan bahwa kelayakan sumber lain dari pedoman akuntansi 
tergantung pada relevansinya dengan kondisi tertentu, kekhususan pedoman, pengakuan 
umum terhadap pihak yang mengeluarkan pedoman atau penulis/penyusun sebagai pihak 
yang memiliki otoritas, dan manfaatnya dalam praktik (FASB ASC 105-10-05-3).

Buku ini mengambil pendekatan historis terkait perkembangan teori akuntansi yang 
menelusuri evolusi standar-standar akuntansi. Dengan demikian, penulis akan mengacu 
pada seluruh pernyataan otoritatif berdasarkan judul aslinya dengan referensi yang 
disisipkan untuk menyatakan apakah referensi tersebut telah diganti atau telah termasuk 
dalam FASB ASC. Dalam materi penugasan untuk setiap bab, kami telah menambahkan 
beberapa kasus yang menggunakan FASB ASC.

PERAN ETIKA DALAM AKUNTANSI

Etika berkaitan dengan tipe-tipe perilaku yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat. 
Etika akuntansi menggabungkan standar perilaku sosial serta standar perilaku yang 
secara khusus berkaitan dengan profesi akuntan. Lingkungan akuntan publik telah 
menjadi cukup kompleks dalam hal etika. Kode etik profesional (Code of Professional 
Ethics) yang dikembangkan oleh AICPA telah berkembang dari waktu ke waktu seiring 
dengan perkembangan transaksi bisnis yang menjadi semakin kompleks yang membuat 
permasalahan etika juga menjadi semakin kompleks.

Akuntan publik memiliki peran pengawas dengan tipe Ralph Nader dalam masyarakat 
kita. Peran tersebut dijelaskan oleh Warren Burger, Chief Justice of the Supreme Court, 
yang menegaskan bahwa laporan keuangan korporat adalah sumber informasi utama 
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yang tersedia untuk membantu keputusan pihak-pihak yang berinvestasi. Oleh karena 
itu, berbagai ketentuan perundang-undangan sekuritas pemerintah federal mengharuskan 
perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangannya kepada Securities and 
Exchange Commission (SEC) untuk mengendalikan akurasi informasi yang disediakan 
bagi publik. Regulasi SEC menetapkan bahwa laporan keuangan tersebut harus diaudit 
oleh akuntan publik yang tersertifikasi dan independen. Auditor tersebut kemudian 
mengeluarkan opini terkait apakah laporan keuangan tersebut menyajikan posisi 
keuangan dan operasi perusahaan pada periode yang relevan secara wajar.38 

Dengan melakukan sertifikasi terhadap laporan umum yang menggambarkan status 
keuangan perusahaan, akuntan independen mengasumsikan tanggung jawab publik 
melebihi setiap hubungan pekerjaan dengan klien. Akuntan publik independen yang 
menjalankan fungsi khusus tersebut dituntut untuk tetap setia kepada kreditur dan 
pemegang saham perusahaan, serta pihak-pihak yang berinvestasi dalam perusahaan. 
Fungsi pengawas publik ini menuntut akuntan untuk mempertahankan independensi 
penuh dari klien sepanjang waktu dan mengharuskan loyalitas penuh terhadap 
kepercayaan publik.

SEC menuntut penyerahan laporan keuangan auditan untuk menghindari rasa takut 
kehilangan dari kemungkinan adanya informasi yang tidak akurat sekaligus mendorong 
investasi publik dalam sektor industri suatu negara. Oleh karena itu, laporan keuangan 
tidak hanya harus akurat, tetapi publik juga harus menganggapnya akurat. Kepercayaan 
publik terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan bergantung pada persepsi publik 
terhadap auditor eksternal sebagai profesional yang independen.

Hakim Burger menggarisbawahi peran sangat penting yang dimainkan akuntan dalam 
masyarakat kita. Peran ini menuntut tindakan yang cukup etis setiap saat. Peran etika 
dalam akuntansi akan dibahas secara lebih detail di Bab 17.

AKUNTANSI DALAM KRISIS: PERISTIWA PADA AWAL TAHUN 
2000-AN
Pada tanggal 1 Januari 2001, saham Enron terjual dengan harga lebih dari $90 per 
lembarnya. Sejak saat itu sampai awal musim panas tahun 2001, sembilanbelas lembaga 
riset investasi meninjau kinerja Enron dan duabelas di antaranya memberikan rekomendasi 
“strong buy,” sementara lima lainnya hanya memberikan rekomendasi “buy.”39 Selain itu, 
laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2000 mengindikasikan bahwa auditornya tidak 
menemukan masalah akuntansi yang signifikan. Namun, pada tanggal 14 Agustus 2001, 
diumumkan bahwa presiden direktur perusahaan, yakni Jeffery Skilling, mengundurkan 
diri setelah menjabat hanya selama enam bulan dengan “murni  alasan pribadi.”

Enron menggunakan apa yang disebut sebagai entitas bertujuan khusus (Special-Purpose 
Entities—SPE) untuk mengakses modal dan risiko lindung nilai (hedge risk).40 Dengan 
menggunakan SPE, seperti persekutuan terbatas dengan pihak luar, perusahaan mungkin 
diperbolehkan untuk meningkatkan financial leverage dan imbal hasil atas aset (return 
on asset) tanpa melaporkan utang pada laporan posisi keuangannya.41 Pengaturannya 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: Entitas menyumbangkan aset tetap dan utang yang 
terkait untuk SPE yang akan ditukar dengan hak kepemilikan. SPE tersebut kemudian 
meminjam dana dalam jumlah besar dari lembaga keuangan untuk membeli aset atau 

38 U.S. v. Arthur Young and Co. et al., U.S. Supreme Court No. 8206871 U.S.L.W. 4355 (AS, 21 Maret 1984), 1.
39 Rekomendasi analis dapat memiliki bentuk yang berbeda, tetapi secara umum bisa dikategorikan sebagai 

strong buy, buy, hold, underperform, dan sell. Masalah ini akan dibahas lebih mendalam di Bab 17.
40 Akuntansi untuk SPE sekarang diatur dengan ketentuan bagi entitas kepemilikan variabel (Variable Interest 

Entities—VIE) yang terdapat di dalam FASB ASC 810. Lihat Bab 16 untuk pembahasan mengenai VIE.
41 Financial leverage menyertakan penggunaan pembiayaan utang sebagaimana yang akan dijelaskan di Bab 

11. Imbal hasil atas aset (return on asset) dihitung dengan cara membagi laba neto dengan total aset dan 
akan dibahas lebih lanjut di Bab 7.
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melakukan usaha lain tanpa menunjukkan adanya utang atau aset tersebut pada laporan 
keuangan perusahaan asal. Perusahaan asal juga dapat menjual aset yang dijadikan leverage 
kepada SPE dan mencatat keuntungannya. Pada saat transaksi-transaksi ini terjadi, FASB 
menuntut hanya 3% dari SPE yang dimiliki oleh investor luar. Jika pedoman ini dipenuhi, 
SPE tersebut tidak perlu dikonsolidasikan dan utang SPE tidak akan diungkapkan dalam 
laporan keuangan perusahaan asal.

Enron menggunakan SPE secara lebih kompleks dan rumit. Enron mengapitalisasi 
SPE tidak hanya dengan berbagai aset tetap dan liabilitas tetapi juga dengan instrumen 
keuangan derivatif yang sangat kompleks, saham terbatasnya (restricted stock) sendiri, 
hak untuk mendapatkan sahamnya, dan liabilitas yang terkait. Selain itu, setelah urusan 
keuangan Enron menjadi semakin rumit, perusahaan tersebut ternyata juga memindahkan 
aset-asetnya yang bermasalah (yang nilainya mulai anjlok), seperti fasilitas-fasilitas energi 
tertentu yang dimilikinya di luar negeri, operasi broadband-nya, atau saham di perusahaan 
yang telah diputar ke SPE-SPEnya. Akibatnya, kerugian atas aset-aset tersebut tidak 
termasuk dalam pembukuan Enron.

Untuk memberikan kompensasi kepada investor persekutuan dalam mengasumsikan 
terjadinya risiko yang merugikan, Enron berjanji untuk menerbitkan saham tambahannya. 
Seiring dengan menurunnya nilai aset persekutuan tersebut, Enron mulai memiliki 
kewajiban yang lebih besar dengan melepaskan semakin banyak saham perusahaannya. 
Masalah ini kemudian berujung pada menurunnya nilai saham Enron.

Pada tanggal 16 Oktober 2001, perusahaan melaporkan kerugian di kuartal ketiga dan 
sahamnya anjlok menjadi $33 per lembar. Pada tanggal 28 Oktober, seiring diangkatnya 
masalah dengan SPE ke publik, komite khusus dari dewan direksi Enron dibentuk 
di bawah kepemimpinan William C. Powers, dekan University of Texas Law School. 
Powers Committee Report menyimpulkan bahwa beberapa karyawan Enron terlibat 
secara langsung dalam SPE dan mereka memperoleh puluhan juta dolar yang semestinya 
tidak pernah mereka terima. Komite ini juga menemukan bahwa banyak transaksi yang 
dirancang untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang diinginkan dan tidak dibuat 
berdasarkan tujuan ekonomi yang sah atau untuk mentransfer risiko.

Sementara itu, saham perusahaan terus terjun bebas. Pada tanggal 22 Oktober 2001, SEC 
meminta informasi terkait entitas-entitas perusahaan yang tidak terdapat dalam laporan 
posisi keuangan dan harga sahamnya turun sampai sedikit di atas $20. Pada tanggal 12 
November, perusahaan mengumumkan perubahan laba yang dilaporkan untuk periode 
tahun 1997-2000 yang menyebabkan kerugian sebesar $600 juta dan harga sahamnya 
turun menjadi $8 per lembar. Pada tanggal 2 Desember, perusahaan mengajukan 
kebangkrutannya dan sahamnya menjadi tidak bernilai sama sekali. Bagaimana hal ini bisa 
terjadi? Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian semacam ini di masa depan?

Kasus Enron hanya salah satu dari serangkaian kegagalan akuntansi dan pengauditan 
yang melibatkan HealthSouth, WorldCom, dan Tyco. Kegagalan-kegagalan tersebut dipicu 
oleh serangkaian peristiwa, yang mana kritik telah dikaitkan dengan perubahan ekonomi 
dari manufaktur menjadi sektor jasa di Amerika Serikat dan menyebabkan tingginya 
kenaikan dalam jasa konsultasi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik.

Secara historis, akuntansi telah dianggap sebagai profesi yang sangat bisa dipercaya. 
Sejumlah kantor akuntan publik telah melatih akuntan-akuntan baru dalam fungsi 
audit dengan pengawasan dari mitra senior yang meyakini bahwa integritas lembaganya 
dipertaruhkan di setiap penugasan. Dengan demikian, auditor-auditor baru diberikan 
tanggung jawab untuk menangani klien setelah mereka mendapatkan minimal pelatihan 
audit yang formal. Sebagian besar pelatihan yang diterima oleh akuntan baru dijalani di 
lapangan dan efektivitas para auditor baru tergantung pada efektivitas para instruktur.

Kantor-kantor CPA selalu menyebut pelanggan mereka dengan sebutan “klien” dan 
telah bekerja keras agar dapat memelihara hubungan dengan mereka. Para mitra dalam 
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kantor akuntan publik secara rutin menghibur kliennya pada acara-acara olahraga, 
country club, dan jamuan di restoran; sementara banyak karyawan kantor CPA yang 
akhirnya pindah untuk bekerja di perusahaan klien-klien tersebut. Konflik apapun dalam 
hubungannya dengan klien setidaknya sebagian diseimbangkan oleh komitmen kantor 
CPA terhadap etika profesional.

Hubungan tersebut berubah seiring dengan jasa konsultasi teknologi informasi yang terus 
berkembang pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Selain itu, di pertengahan 
tahun 1980-an, AICPA menarik larangannya terhadap periklanan. Akibatnya, perolehan 
pendapatan menjadi semakin penting untuk memberikan kompensasi kepada mitra. 
Selanjutnya, struktur laba kantor CPA berubah drastis dan pada tahun 1999, pendapatan 
untuk jasa konsultasi manajemen terhitung lebih dari 50 persen dari pendapatan kantor-
kantor akuntan publik berskala besar, Big Five.

Akibatnya, fungsi audit berevolusi menjadi pengarah kerugian yang ditawarkan oleh 
kantor akuntan publik bersamaan dengan penugasan-penugasan konsultasi yang jauh 
lebih menguntungkan. Seiring semakin agresifnya kantor akuntan publik berkompetisi 
terkait biaya penugasan audit, dengan pertimbangan biaya, mereka dipaksa mengurangi 
jumlah prosedur yang dijalankan untuk setiap penugasan dengan klien. Hal ini berakibat 
pada meningkatnya pengujian-pengujian pengendalian (test of control) dan model-model 
statistik, serta semakin sedikitnya pengujian transaksi dasar yang banyak menghabiskan 
waktu yang semakin memperbesar kemungkinan untuk mendeteksi kecurangan (fraud). 
Selain itu, para auditor junior sering kali ditugaskan untuk melakukan peran pengawasan 
yang penting yang biasanya ditangani oleh mitra senior yang lebih memilih untuk 
melibatkan diri dalam kegiatan pemasaran demi mendapatkan klien-klien baru. Hal ini 
menurunkan efektivitas proses pelatihan di antara instruktur dan akuntan baru.

Dua perubahan besar dalam profesi akuntan yang terjadi setelah skandal akuntansi, 
antara lain:
 1. Arthur Andersen, salah satu kantor akuntan publik yang pernah tergabung dalam Big 

Five, akhirnya tutup.
 2. Pada bulan Juli 2002, Presiden George W. Bush menandatangani UU Sarbanes-Oxley 

Bill yang memaksakan sejumlah peraturan tata kelola korporat (corporate governance) 
bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik.42

Enron adalah kegagalan audit besar yang keempat yang berpengaruh pada Arthur 
Andersen (AA) sejak tahun 1999. Pada bulan Mei 2001, AA membayar sebesar $110 
juta untuk menyelesaikan gugatan hukum pemegang saham Sunbeam. Pada bulan Juni 
2001, AA setuju untuk membayar denda sebesar $7 juta kepada SEC dalam kasus Waste 
Management. AA telah menyetujui untuk membayar sebagian dari gugatan hukum 
senilai $220 juta untuk menyelesaikan kasus class action yang berhubungan dengan 
Waste Management, yang telah melebihsajikan pendapatan sampai sekitar $1 miliar. Pada 
tanggal 7 Mei 2002, AA setuju untuk membayar $217 juta untuk menyelesaikan litigasi 
perdata atas audit yang dilakukannya pada Baptist Foudation of Arizona.

Kehancuran AA dirasakan oleh para karyawannya dan seluruh perekonomian. AA 
merupakan kantor akuntan publik terbesar kelima di dunia yang mempekerjakan 85.000 
orang di 84 negara. Pada tahun 2001, AA melaporkan pendapatannya di Amerika Serikat 
sebesar $9,3 miliar. Tetapi selama tahun tersebut, perusahaan itu mulai runtuh. AA didenda 
atau harus membayar lebih dari $100 juta untuk menyelesaikan sejumlah gugatan hukum 
atas masalah audit yang melibatkan dua klien, yaitu Waste Management dan Sunbeam. 
Setelah pengumuman laba kuartal ketiga Enron pada bulan Oktober 2002, independensi 
AA dari Enron mulai dipertanyakan karena AA telah memberikan jasa non-audit yang 

42  UU ini akan dibahas secara lebih mendalam di Bab 17.
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penting bagi Enron sebagai tambahan dari fee yang dikaitkan dengan auditnya pada Enron. 
Andersen menerima fee sebesar $52 juta dari Enron. Dari jumlah tersebut, sebesar $25 
juta atau 48 persennya adalah untuk pekerjaan yang terkait dengan audit. Total fee untuk 
jasa-jasa lainnya sebesar $27 juta. Selain itu, Enron juga mengalihdayakan (outsourcing) 
beberapa fungsi audit internalnya kepada AA, praktik yang sekarang sangat dilarang 
berdasarkan Sarbanes-Oxley.

Pada tanggal 10 Januari 2002, AA memberitahu SEC dan Department of Justice 
bahwa karyawannya yang terlibat penugasan dengan Enron telah membuang sejumlah 
dokumen dan surat-surat penting yang berhubungan dengan penugasan tersebut. Lima 
hari kemudian, AA memberhentikan mitra utamanya dan memberikan cuti kepada tiga 
orang mitra lainnya yang terlibat dengan penugasan tersebut. AA juga menempatkan tim 
manajemen yang baru untuk menjalankan kantor mereka di Houston. Tindakan-tindakan 
ini merupakan upaya nyata yang dilakukan AA untuk menjauhkan kantor mereka dari 
permasalahan yang terkait dengan Enron.

Pada tanggal 2 Februari 2002, laporan Powers dirilis. Laporan tersebut berpendapat 
bahwa kantor AA mengetahui masalah akuntansi yang terjadi di Enron. Sebagaimana yang 
disebutkan dalam laporan tersebut, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa AA tidak 
berfungsi sebagai pemeriksa yang efektif terhadap pengungkapan yang dilaporkan oleh 
Enron. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat bahwa AA tidak menyatakan kehawatiran 
mereka kepada dewan direksi Enron terkait permasalahan akuntansi di Enron.

Sebagai respons atas hal tersebut, pada tanggal 3 Februari 2002, AA mengumumkan 
bahwa mantan pimpinan Federal Reserve Board, Paul Volcker menyetujui untuk 
memimpin Independent Oversight Board (IOB). Tujuan IOB adalah untuk meninjau 
seluruh kebijakan dan prosedur perusahaan, serta memastikan kualitas dan kredibilitas 
proses pengauditan yang dilakukan kantor akuntan publik tersebut. IOB memiliki otoritas 
untuk mengamanatkan setiap perubahan dalam kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan 
untuk menjamin adanya kualitas tersebut.

Pada bulan Maret 2002, Justice Department secara terbuka mempertanyakan 
keterlibatan AA dengan Enron dan penghancuran dokumen-dokumen akhirnya. 
Setelah negosiasi selama satu minggu di antara AA dan Justice Department AS terkait 
kemungkinan dakwaan pidana atas upaya menghalangi hukum, dakwaan pidana terhadap 
AA dibuka pada tanggal 15 Maret. Pada tanggal 2 Mei, sidang dengan federal jury dimulai 
di Houston. Terakhir, pada tanggal 15 Juni, AA didakwa untuk satu kasus pelanggaran 
hukum. AA dilarang untuk melakukan dan melaporkan audit terhadap perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di SEC setelah bulan Agustus 2002 dan pada akhirnya AA 
menutup usahanya.43 

Sarbanes-Oxley Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 
2002 (SOX) disetujui oleh Kongres untuk menangani akuntabilitas korporat sebagai 
respons terhadap skandal-skandal keuangan yang telah mulai menggerogoti kepercayaan 
masyarakat terhadap bisnis-bisnis di Amerika Serikat.44 Singkatnya, SOX membentuk 
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). PCAOB memiliki tanggung 
jawab untuk menetapkan standar pengauditan, meninjau praktik dan prosedur yang 
digunakan oleh kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengauditan, dan menjamin 
adanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

SOX juga menempatkan batasan-batasan hukum yang baru kepada para eksekutif 
perusahaan dengan mengharuskan pimpinan-pimpinan perusahaan dan chief financial 

43 Hukuman tersebut akhirnya dibatalkan oleh Supreme Court AS karena alasan bahwa instruksi hakim federal 
kepada anggota juri tidak jelas dan gagal meminta para juri agar menyimpulkan kalau Andersen mengetahui 
bahwa tindakan mereka itu ilegal. Pengadilan tidak membebaskan Andersen tetapi mengirimkan kembali 
kasus tersebut ke pengadilan yang lebih rendah untuk disidangkan kembali. Namun, kasus itu tidak 
disidangkan kembali karena perusahaan Andersen sudah tidak ada lagi sebagai suatu entitas yang nyata. 

44 Ketentuan-ketentuan tertentu dari perundang-undangan ini dibahas secara lebih mendalam di Bab 17.
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officer untuk menyertifikasi akurasi laporan keuangan perusahaannya. Secara khusus, 
mereka diminta untuk menunjukkan bahwa mereka telah meninjau laporan tahunan 
dan kuartalan yang diserahkan dan didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki, laporan 
tersebut tidak memuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau fakta-fakta adanya 
salah saji yang material; selain itu, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, informasi 
keuangan dalam laporan-laporan tersebut disajikan secara wajar. Selain itu, SOX membuat 
profesi akuntan berada di dalam pengawasan pemerintah federal yang lebih ketat dan 
membentuk dewan pembuat regulasi—dengan kekuasaan yang luas untuk menindak 
korupsi—untuk mengawasi perusahaan dan menetapkan sanksi pidana yang tegas, 
termasuk masa penahanan yang cukup lama untuk kecurangan akuntansi.

Terakhir, SOX mengubah cara FASB didanai. Sebelumnya, sekitar sepertiga dari 
anggaran tahunan FASB berasal dari kontribusi sukarela dari kantor akuntan publik, 
AICPA, dan sekitar seribu perusahaan perseorangan. Dengan SOX, kontribusi sukarela 
tersebut diganti dengan iuran wajib dari seluruh perusahaan publik berdasarkan masing-
masing kapitalisasi pasarnya. Tetapi, iuran wajib tersebut dipungut oleh PCAOB dan SEC 
mengawasi PCAOB. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa SOX secara tidak sadar membuat 
FASB menjadi lebih rentan terhadap tekanan politik. Beberapa pihak bahkan menyebut SOX 
sebagai salah satu paket reformasi perundang-undangan yang paling penting sejak New Deal 
yang dibuat oleh Franklin D. Roosevelt,45 sementara yang lain menyamakan SOX dengan 
rekaman medis ketika diagnosis yang benar diikuti oleh pengobatan yang tidak sesuai atau 
bahkan berbahaya, seperti praktik yang terjadi di abad ke-19 untuk melukai pasien-pasien 
yang terserang demam. Pengobatan tersebut ternyata kebalikan dari apa yang sebenarnya 
dibutuhkan dan bermanfaat bagi pasien karena malah memperlemah pasien di kala mereka 
membutuhkan kekuatan untuk memerangi hal-hal yang menyebabkan demam.46 Kritikus 
SOX melihat kelemahan dalam sistem di mana auditor dipertahankan dan dibayar oleh klien 
yang membuat auditor akhirnya menjadi berutang budi kepada klien dan pihak manajemen 
perusahaan. Konsekuensinya sebagai auditor, walaupun tidak disadari, auditor akan 
memandang segala sesuatunya dari sudut pandang pihak manajemen. Walaupun masih 
terlalu cepat untuk menentukan pandangan mana yang terbukti benar, SOX tidak diragukan 
lagi akan sangat memengaruhi profesi akuntan.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

Perekonomian yang benar-benar global muncul selama tahun 1990-an saat banyak 
perusahaan Amerika Serikat yang menghasilkan pendapatan dan laba dalam jumlah 
yang cukup signifikan di pasar luar negeri. Perusahaan multinasional dihadapkan 
dengan keputusan terkait alokasi sumber daya untuk dimanfaatkan seefisien mungkin. 
Alokasi semacam ini tidak bisa dicapai tanpa adanya informasi keuangan yang akurat 
dan andal. Perusahaan yang mencari peluang permodalan dan investasi di luar batasan 
negara menghadapi masalah waktu dan biaya. Perusahaan yang mencari modal harus 
merekonsiliasi laporan keuangannya dengan aturan akuntansi di negara tempat mereka 
mencari modal dan para investor harus bisa mengidentifikasi perbedaannya dengan 
pelaporan asing. Perekonomian yang semakin global menuntut proses ini untuk 
disederhanakan. Oleh karena itu, ada dorongan untuk mengharmonisasikan standar 
akuntansi internasional (International Accounting Standards).

45 R.R. Miller dan P.H. Pashkoff, “Regulations under the Sarbanes-Oxley Act,” Journal of Accountancy 
(Oktober 2002): 33-36.

46 J. Ronen, J. Cherny, dan T.W. Morris, “A Prognosis for Restructuring the Market for Audit Services,” CPA 
Journal 73, no. 5 (Mei 2003): 6-8.
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IASB adalah lembaga sektor swasta yang independen yang dibentuk pada tahun 1973 
untuk mencapai tujuan ini. Tujuan IASB adalah:
 1. Memformulasikan dan memublikasikan standar-standar akuntansi dengan 

mempertimbangkan kepentingan publik yang akan teramati dalam penyajian laporan 
keuangan dan untuk mendorong penerimaan dan pengamatannya di seluruh dunia.

 2. Umumnya bekerja untuk melakukan perbaikan dan harmonisasi regulasi, standar 
akuntansi, dan prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan.47 

Tujuan-tujuan ini berujung pada upaya-upaya untuk mengoordinasi dan 
mengharmonisasi sejumlah aktivitas di banyak negara dan lembaga yang terlibat dalam 
penetapan standar akuntansi. Standar IASB juga memberikan titik awal yang berguna bagi 
negara-negara berkembang yang ingin menetapkan standar-standar akuntansi.48 

IASB juga mengembangkan kerangka konseptual yang berjudul Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements.49 Kesimpulan-kesimpulan yang 
diartikulasikan tersebut mirip dengan hal-hal yang dimuat dalam FASB Conceptual 
Framework Project. Dengan demikian, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan 
informasi yang bermanfaat bagi berbagai pengguna dalam upaya pengambilan keputusan. 
Informasi yang diberikan seharusnya memuat karakteristik-karakteristik kualitatif, seperti 
relevansi (relevance), keandalan (reliability), dapat diperbandingkan (comparability), dan 
dapat dipahami (understandibility).

Pada saat buku ini diterbitkan, IASB telah mengeluarkan 41 Pernyataan Standar 
Akuntansi (Statements of Accounting Standards—IAS) dan 16 Pernyataan Standar 
Pelaporan Keuangan (Statements of Financial Reporting Standards—IFRS). Oleh 
karena tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, IASB harus mengandalkan pada 
upaya terbaik para anggotanya. FASB dan SEC bukan merupakan anggota IASB, 
sehingga standar-standar yang dikeluarkannya tidak memiliki otoritas bagi perusahaan-
perusahaan Amerika Serikat yang terdaftar di SEC saat ini. Namun, di tahun 2007, SEC 
menyuarakan keputusannya untuk menerima laporan keuangan dari penerbit-penerbit 
swasta asing yang dibuat berdasarkan IFRS tanpa adanya rekonsiliasi dengan Generally 
Accepted Accounting Principles.50 Tahun 2015, lebih dari 400 perusahaan multinasional 
menyerahkan laporan keuangannya kepada SEC menggunakan IFRS yang dibahas 
di Bab 2 dan 3, terdapat pula gerakan untuk membuat standar IASB menjadi GAAP 
bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Kemunculan korporasi multinasional 
telah menyebabkan adanya kebutuhan terhadap peningkatan harmonisasi atas standar-
standar akuntansi di seluruh dunia.51 

47 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (London: IASC, 1989).
48 FASB dan IASB awalnya mengoordinasikan upayanya dalam mengembangkan kerangka konseptual 

yang baru dan mengombinasikan serangkaian standar akuntansi. Namun demikian, di tahun 2010, FASB 
menangguhkan pekerjaan lanjutan terkait proyek gabungan tersebut sampai proyek konvergensi lain yang 
lebih penting telah diselesaikan. Berikutnya, pada tahun 2012, IASB memutuskan untuk mengaktifkan 
kembali proyek Kerangka Konseptual (Conceptual Framework) sebagai proyek komprehensif untuk IASB 
saja. Tahun 2014, FASB juga menghidupkan kembali proyek Kerangka Konseptual (Conceptual Framework). 
Lihat Bab 2, 3, dan 5.

49 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (London: IASC, 1989).
50  Lihat Bab 3 untuk pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini
51 Peran IASB akan dibahas secara lebih detail di Bab 3, dan standar IASB akan diulas di seluruh pembahasan 

yang ada di buku ini dalam bab-bab yang membahas permasalahan atau isu yang ditangani oleh IAS dan 
IFRS.
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KASUS

KASUS 1.1 Sumber-Sumber PABU (GAAP)

FASB ASC saat ini merupakan satu-satunya sumber otoritatif 
untuk semua GAAP AS.

Diminta:
a. Apakah tujuan-tujuan utama dari FASB ASC?

b. Bagaimana FASB ASC diharapkan dapat memperbaiki 
praktik akuntansi?

c. Apakah literatur yang saat ini dimuat dalam FASB ASC?
d. Apakah yang seharusnya dilakukan akuntan jika 

pedoman untuk transaksi atau peristiwa tertentu tidak 
dijelaskan secara khusus di dalam FASB ASC?

 

Ketika FASB mengeluarkan standar-standar baru, tanggal 
implementasinya sering kali 12 bulan dari tanggal penerbitan 
standar, dan implementasi yang lebih awal cukup dianjurkan. 
Becky Hoger, seorang pengendali (controller), berdiksusi 
dengan wakil direktur bidang keuangan perusahaannya 
terkait kebutuhan implementasi standar yang lebih awal 
yang akan menghasilkan penyajian yang lebih wajar terhadap 
kondisi keuangan dan laba perusahaan. Ketika wakil direktur 
bidang keuangan mengetahui bahwa implementasi standar 
yang lebih awal akan berdampak buruk pada laba neto yang 
dilaporkan tahun ini, ia tidak menganjurkan Hoger untuk 
mengimplementasikan standar tersebut sebelum waktunya.

Diminta:
a. Apakah terdapat permasalahan etika yang menyertai 

kasus ini? Jika ada, sebutkan.
b. Apakah wakil direktur bidang keuangan melakukan 

tindakan yang tidak sesuai atau tidak bermoral?
c. Apakah keuntungan yang diperoleh Hoger dengan 

melakukan implementasi yang lebih awal?
d. Siapakah yang mungkin akan terkena dampaknya terkait 

keputusan yang menentang implementasi standar yang 
lebih awal?

(Diadaptasi dari CMA)

KASUS 1.2 Etika Akuntansi

Beberapa akuntan mengatakan bahwa politisasi dalam 
pengembangan dan penerimaan GAAP (misalnya, penetapan 
standar) sedang terjadi. Beberapa pihak menggunakan istilah 
politisasi dalam artian yang lebih sempit untuk menyatakan 
pengaruh lembaga pemerintahan, terutama SEC, dalam 
pengembangan GAAP. Sementara yang lain menggunakan istilah 
tersebut dalam artian yang lebih luas untuk menyatakan bahwa 
kompromi sedang terjadi di badan-badan yang bertanggung 
jawab dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi karena 
adanya pengaruh dan tekanan dari kelompok-kelompok yang 
berkepentingan (SEC, American Accounting Association, bisnis-
bisnis melalui berbagai organisasinya, Institute of Management 
Accountants, analis-analis keuangan, bankir, pengacara, dan lain 
sebagainya).

Diminta:
a. Committee on Accounting Procedure dari AICPA 

dibentuk pada pertengahan sampai akhir tahun 1930-an 
dan difungsikan sampai tahun 1959, saat Accounting 

Principles Board menunjukkan keberadaannya. Pada 
tahun 1973, Financial Accounting Standards Board 
dibentuk dan APB menghilang. Apakah sejumlah alasan 
yang mendasari kelompok-kelompok tersebut dibentuk, 
metode yang digunakan dalam operasionalnya selama 
berdiri, dan alasan menghilangnya dua kelompok yang 
pertama yang kemudian mengindikasikan adanya 
peningkatan politisasi (istilah yang digunakan dalam 
artian luasnya) terkait penetapan standar akuntansi? 
Jelaskan jawaban Anda dengan menunjukkan 
bagaimana CAP, APB, dan FASB telah atau sedang 
beroperasi. Sebutkan perkembangan tertentu yang 
cenderung mendukung jawaban Anda.

b. Apakah argumen yang bisa diberikan untuk mendukung 
politisasi atas penetapan standar akuntansi?

c. Apakah argumen yang bisa diberikan untuk menentang 
politisasi atas penetapan standar akuntansi?

(Diadaptasi dari CMA)

KASUS 1.3 Politisasi Standar-Standar Akuntansi
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Abad ke-19 menjadi saksi dari evolusi ventura bersama (joint 
venture) menjadi korporasi bisnis (business corporations).

Diminta:
Bahaslah bagaimana kemunculan dan perkembangan bentuk 
bisnis korporat akan berdampak pada persepsi terkait peran 
profesi akuntan dalam pelaporan keuangan di Inggris dan 
Amerika Serikat.

KASUS 1.5 Evolusi dari Profesi Akuntan

Pada saat penyelesaian audit Darby Department Store, 
pimpinan perusahaan menanyakan arti dari frasa “sesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum,” 
yang muncul dalam laporan audit Anda terkait laporan 
keuangan yang disusun oleh pihak manajemen. Pimpinan 
perusahaan mengamati bahwa arti dari frasa tersebut 
pastinya memiliki makna yang lebih dalam dari arti kata 
“prinsip” yang dia pahami.

Diminta:
a. Jelaskan arti istilah prinsip akuntansi sebagaimana yang 

digunakan dalam laporan audit. (Pada bagian ini, tidak 
perlu membahas pentingnya arti “berterima umum.”)

b. Pimpinan perusahaan ingin mengetahui bagaimana 
Anda menentukan apakah suatu prinsip akuntansi 
diterima secara umum atau tidak. Bahaslah sumber 
bukti yang digunakan untuk menentukan apakah suatu 
prinsip akuntansi memiliki dukungan otoritatif yang 
substansial.

c. Pimpinan perusahaan meyakini bahwa keberagaman 
dalam praktik akuntansi akan selalu ada di antara 
entitas-entitas independen walaupun terdapat perbaikan 
yang berkelanjutan dalam tingkat komparabilitas (dapat 
diperbandingkan). Bahaslah argumen-argumen yang 
mendukung keyakinan tersebut.

KASUS 1.4
Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Generally Accepted 
Accounting Principles)

Selama awal tahun 2000-an, peran profesi akuntan dan 
auditor telah berubah dan beberapa skandal akuntansi pun 
akhirnya terungkap.

Diminta:
a. Jelaskan kondisi-kondisi yang menyebabkan profesi 

akuntan dan auditor mengalami perubahan selama 
kurun waktu tersebut.

b. Jelaskan perubahan-perubahan besar yang terjadi 
sebagai imbas dari skandal akuntansi pada saat itu.

KASUS 1.6 Akuntansi dalam Krisis

FASB adalah badan resmi yang ditugaskan untuk 
mengeluarkan standar-standar akuntansi.

Diminta:
a. Bahaslah struktur dari FASB.
b. Bagaimana anggota Financial Accounting Foundation 

dipilih?

KASUS 1.7 FASB
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RISET FASB ASC Untuk masing-masing kasus riset berikut, 
carilah informasi yang diperlukan dalam 
basis data FASB ASC untuk menangani 
permasalahan yang ada. Salin dan tempel 
paragraf FASB ASC yang mendukung 
respons Anda tersebut. Selanjutnya, 
ikhtisarkanlah secara singkat apa yang 
menjadi respons Anda dengan mengutip 
paragraf yang Anda gunakan untuk 
mendukung respons tersebut.

 FASB ASC 1.1 Entitas 
Kepentingan Variabel (Variable 
Interest Entities)

 Dalam bab ini, kita membahas 
bagaimana Enron dan perusahaan lain 
yang menggunakan entitas bertujuan 
khusus (Special-Purpose Entities—
SPE) dapat membuat transaksi dan 
peristiwa yang ada tidak berpengaruh 
pada laporan posisi keuangan 
perusahaan. Akuntansi untuk SPE saat 
ini diatur dengan ketentuan bagi 
entitas kepentingan variabel (Variable 
Interest Entities—VIE).
1. Bagaimana FASB mendefinisikan 

VIE? Dengan kata lain, 
bagaimana suatu entitas dapat 
dikategorikan sebagai VIE?

2. Apakah perusahaan yang 
memenuhi definisi VIE harus 
mengonsolidasikan VIE?

 FASB ASC 1.2 Status dari 
Accounting Research Bulletins

 Beberapa bagian dari ARB No. 43 masih 
dianggap sebagai GAAP. Tiga isu paling 
penting yang dibahas di dalam ARB No. 
43 adalah pengakuan pendapatan, saham 

treasuri, dan laporan keuangan 
komparatif. Cari bagian dalam FASB 
ASC yang sesuai, yang pada awalnya 
dimuat dalam ARB No. 43 untuk 
membahas permasalahan-permasalahan 
tersebut. Kutip sumbernya dan salinlah 
informasi yang relevan.

 FASB ASC 1.3 Akuntansi untuk 
Kredit Pajak Investasi

 Alternatif perlakuan akuntansi untuk 
kredit pajak investasi awalnya diatur 
dalam APB Opinion No. 2 dan APB 
Opinion No. 4 yang masih dianggap 
sebagai GAAP. Cari dan kutip 
paragraf FASB ASC, serta salinlah 
informasi yang relevan.

 FASB ASC 1.4 Komentar dari 
Securities and Exchange Commission

 Pengamat SEC sering kali memberikan 
komentar pada pertemuan EITF. Cari, 
kutip, dan salinlah komentar pengamat 
mengenai:
1. Pengakuan pendapatan—

pembayaran dan insentif 
pelanggan.

2. Utang dengan konversi dan opsi 
lain.

3. Biaya perangkat lunak atas 
penjualan dan jasa.

 FASB ASC 1.5 Pedoman Prinsip-
Prinsip Akuntansi Berterima Umum 
(Generally Accepted Accounting 
Principles)

 Carilah pedoman untuk menentukan 
GAAP dalam FASB ASC.

RUANG 
PERDEBATAN

 Debat 1.1 Jelaskan badan yang 
seharusnya menetapkan standar-
standar akuntansi di Amerika 
Serikat?

 Tim Debat:
 Tim 1: Kemukakan bahwa SEC 

yang seharusnya menetapkan standar-
standar akuntansi di Amerika Serikat.

 Tim 2: Kemukakan bahwa FASB 
yang seharusnya menetapkan standar-
standar akuntansi di Amerika Serikat.

 Debat 1.2 Apakah seharusnya 
ruang lingkup standar-standar 
akuntansi lebih dipersempit?

 
 Tim Debat:
 Tim 1: Asumsikan bahwa Anda 

adalah pihak manajemen. Kemukakan 
alasan Anda menolak penyempitan 
pilihan-pilihan akuntansi.

 Tim 2: Asumsikan bahwa Anda 
adalah calon investor. Kemukakan 
alasan Anda mendukung penyempitan 
pilihan-pilihan akuntansi.
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