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Abstract
In accounting theory, there are two approaches which is used in defining the elements
of accounting and determine the relationship between the balance sheet profit / loss,
the approach and the approach artikulasian nonartikulasian. This paper attempts to
evaluate the advantages and disadvantages of the approach is an asset-liability
balance in financial reporting. The conclusion that the financial statements should
contain information about resources, claims to those resources, change management
and performance in managing these resources. Looked at the balance sheet approach
is the main objective of financial statements to assess the assets and debts as well as
looking at other accounting variables as a secondary factor or as a derivative only.
One of the criteria for asset recognition is measurable future economic benefits.
Keywords: financial statements, the balance sheet approach, asset-liability.
PENDAHULUAN
Haka (2009) mengatakan bahwa saat ini profesi akuntansi sedang menghadapi
titik ungkit (tipping point). Salah satu situasi yang sedang dihadapi adalah adanya
perubahan pendekatan model pelaporan keuangan dari model pendapatan-beban
(revenue-expense based reporting model) menjadi model aset-kewajiban (assetliability based reporting model).
Dalam teori akuntansi, terdapat dua pendekatan yang menjadi acuan dalam
mendefinisikan elemen-elemen akuntansi dan menentukan hubungan antara neraca
dengan

laporan

laba/rugi,

yaitu

pendekatan

artikulasian

dan

pendekatan

nonartikulasian. Pendekatan artikulasian memandang bahwa laba bersih secara
matematis sama dengan perubahan ekuitas pemilik dengan asumsi tidak terdapat
transaksi modal atau penyesuaian periode sebelumnya (Wolk, 2008). Dengan
demikian antara neraca dengan laporan laba-rugi memiliki hubungan langsung.
Sedangkan pendekatan nonartikulasian memisahkan hubungan matematis antara
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kedua laporan keuangan tersebut. Masing-masing elemen didefinisikan dan diukur
secara independen (tidak terikat satu dengan yang lainnya).
Menurut Wolk et al. (2008) dalam pendekatan artikulasian, terdapat dua
pendekatan untuk mendefinisikan elemen-elemen akuntansi, yaitu pendekatan asetkewajiban

dan

pendekatan

menitikberatkan pada definisi,

pendapatan-beban.

Pendekatan

aset-kewajiban

pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban.

Elemen-elemen di luar aset dan kewajiban diturunkan dari kedua elemen tersebut.
Sedangkan pendekatan pendapatan-beban menitikberatkan pada definisi, pengakuan
dan pengukuran pendapatan dan beban. Elemen-elemen selain keduanya diturunkan
dari keduanya.
Tulisan ini mencoba mengevaluasi tentang kelebihan dan kekurangan
pendekatan neraca yaitu aset-kewajiban dalam pelaporan keuangan. Pembahasan
akan dilakukan dimulai dengan mereviu tujuan laporan keuangan yang kemudian
dilanjutkan dengan membahas definisi, pengakuan dan pengukuran asset dan
kewajiban. Bagian akhir akan membahas kesimpulan dari uraian yang telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya.
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Penyusunan kerangka konseptual kini didasarkan pada tujuan (objectivebased). Dari tujuan pelaporan keuangan kemudian disusunlah karakteristik kualitatif
laporan keuangan yang dapat mencapai tujuan tersebut. Karakteristik-karakteristik
tersebut akan menentukan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteriakriteria tersebut meskipun terdapat beberapa karakteristik yang bertentangan
disebabkan keterbatasan yang ada.
Dalam www.wilkipedia.com laporan keuangan adalah catatan informasi
keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk
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menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari
proses pelaporan keuangan
PSAK No. 00 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan
posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai
dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk
tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian,
laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan
pemakai

dalam

pengambilan

keputusan

ekonomi

karena

secara

umum

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan
untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
Merujuk pada SFAC, tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan untuk
investor dan kreditor yang ada dan potensial tentang (1) informasi yang berguna
untuk membuat keputusan kredit dan investasi, (2) informasi yang berguna untuk
menilai prospek aliran kas, dan (3) informasi tentang sumber daya perusahaan, klaim
terhadap sumber daya tersebut, serta perubahan keduanya. SFAC memfokuskan pada
kedua kelompok pengguna yaitu kreditor dan investor dengan asumsi bahwa
kelompok-kelompok yang lain (misalnya pemerintah, pelanggan dan analis
keuangan) memiliki kesamaan kebutuhan informasi dengan kebutuhan investor dan
kreditor. Selain itu kedua kelompok pengguna laporan keuangan tersebut juga
memiliki keputusan yang signifikan dalam alokasi sumber daya. Disebutkan dalam
SFAC No.1 bahwa kepentingan utama investor dan kreditor adalah prospek untuk
mendapatkan kas di masa mendatang dari investasi dan pinjaman yang mereka
lakukan terhadap perusahaan. Dengan adanya prediksi tentang kas yang akan
diterima oleh investor maupun kreditor maka nilai perusahaan dapat diukur.
Selain untuk pengambilan keputusan, laporan keuangan juga merupakan
sebuah bentuk pertanggungjelasan (accountability) manajemen perusahaan atas
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pengelolaan aset perusahaan kepada pemegang saham. Dengan demikian maka
laporan keuangan harus mengandung informasi mengenai sumberdaya, klaim
terhadap sumberdaya tersebut, perubahannya serta kinerja manajemen dalam
mengelola sumberdaya tersebut.
Kedua tujuan pelaporan keuangan merupakan tujuan yang memiliki
karakteristik berbeda. Tujuan untuk memprediksi fokus pada data yang dapat
digunakan

untuk

menilai

prospek

masa

mendatang

sedangkan

tujuan

pertanggungjelasan (pertanggungjawaban) fokus pada evaluasi kinerja perusahaan.
Menurut Ijiri (1971) dalam Wolk et al. (2008) sistem penilaian untuk tujuan
pertanggungjawaban lebih tepat digunakan kos historis (termasuk general price-leveladjustment).
PENDEKATAN ASET-KEWAJIBAN
Dalam Dichev (2008) pendekatan neraca memandang tujuan utama laporan
keuangan adalah untuk menilai aset dan utang serta memandang variabel akuntansi
yang lain sebagai faktor sekunder atau sebagai turunan saja. Implikasi utama dari
pandangan ini adalah pada penentuan jumlah laba rugi terutama earning yang
ditentukan atau dipengaruhi oleh pertimbangan neraca. Pendekatan neraca jika
disimpulkan secara ekstrim akan memandang bahwa aset dan kewajiban secara penuh
menentukan earning. Dimana, earning untuk satu periode merupakan perubahan aset
bersih periode tersebut. Pandangan ini memiliki pondasi dalam ilmu ekonomi yang
disebut dengan Hicksian Income.
Dalam SFAC No. 6, the Financial Accounting Standard Board (FASB)
mendefinisikan laba komprehensif dengan “ the change in equity of a business
enterprise during a period from transactions and other events and circumstances
from non-owner sources”.
Wolk et al. (2008) menyimpulkan bahwa dalam pendekatan neraca, laporan
laba rugi hanya merupakan klasifikasi dan pelaporan dari perubahan-perubahan yang
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telah terjadi pada aset bersih perusahaan. Rekening ekuitas pemilik hanya rekaan
yang memungkinkan sistem akuntansi double entry. Penghasilan (income) dan
komponen-komponennya (pendapatan, untung, rugi dan beban) merupakan konsep
sekunder yang menyederhanakan pelaporan perubahan dalam aset dan utang.
Dichev (2008) memandang fase penting dalam perkembangan akuntansi
terjadi pada tahun 1973 dengan didirikannya FASB sebagai penyusun standar di
Amerika Serikat. FASB mengawali pengembangan kerangka konseptual bagi
akuntansi keuangan dan penyusunan standar. FASB menyimpulkan bahwa
pendekatan aset-kewajiban dan pendapatan-beban merupakan dua alternatif model
pelaporan keuangan. Untuk memastikan konsep yang jelas dan konsisten maka
entitas pelaporan harus memilih salah satu pendekatan. Kemudian FASB
menyimpulkan bahwa pendekatan neraca merupakan hal yang logis dan secara
konseptual dapat menjadi dasar bagi akuntansi. Kemuadian FASB memperluas dan
memperkuat pendekatan neraca pada beberapa dimensi. Pertama, aturan lama secara
bertahap bertransisi menyesuaikan rerangka konseptual. Kedua, FASB meningkatkan
adopsi pendekatan neraca secara ekstrim terutama pada inisiatif menuju akuntansi
fair value.
Pendekatan neraca juga meluas secara geografis dari Amerika Serikat ke
penyusun standar internasional dan dalam prosesnya berubah menjadi doktrin
akuntansi yang dominan di seluruh dunia. Sejak lahir, FASB telah menjadi model
penyusunan standar internasional yang mana dewan-dewan standar luar negeri
mencontoh kesuksesan dan kekuatan FASB di Amerika Serikat. IASC yang didirikan
tahun 1973 dan kerangka konseptual yng diterbitkannya pada tahun 1989 sangat
mendasarkan konsepnya kepada FASB dengan mengadopsi model neraca dalam
pelaporan. IASC yang digantikan dengan IASB pada tahun 2001, memiliki banyak
anggota yang berasal dari FASB. Kini, dua dewan tersebut saling berkoordinasi
dalam diskusi filosofis dan beberapa aktivitas yang akhirnya menghasilkan norwolk
agreement yang merinci perjanjian konvergensi standar akuntansi AS dan
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internasional. Karena konvergensi hanya dimungkinkan di bawah dasar konseptual
yang sama, kedua dewan tersebut bersepakat menggunakan pendekatan neraca.
DEFINISI ASET DAN KEWAJIBAN
Menurut wilkipedia aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan
memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan
saldo normal debit.
PSAK No. 00 menyatakan bahwa aktiva adalah sumber daya yang dikuasai
oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan
Menurut SFAC No. 6 aset adalah potensi manfaat ekonomik di masa depan
yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat dari
transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian masa lalu. Asset mempunyai tiga
karakteristik utama yaitu (1) merupakan manfaat dimasa datang yang melibatkan
kapasitas asset untuk memberikan langsung atau tidak langsung future net cash in
flows ; (2) entitas dapat memperoleh manfaat dan mengendalikannya; (3) transaksi
atau kejadian yang menimbulkan hak entitas untuk mengontrol manfaat telah terjadi.
Menurut Suwardjono (2005: 184) menyatakan bahwa definisi asset adalah
manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti (probale) yang diperoleh atau
dikuasai oleh entitas sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan,
kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti
yang timbul dari keharusan (obligation) sekarang suatu entitas untuk mentransfer
asset atau menyerahkan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai akibat dari
transaksi atau kejadian masa lalu.
Menurut wilkipedia dalam istilah akuntansi, kewajiban adalah utang yang harus
dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
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Kewajiban adalah kebalikan dari aktiva yang merupakan sesuatu yang dimiliki.
Contoh kewajiban adalah uang yang dipinjam dari pihak lain, giro atau cek yang
belum dibayarkan, dan pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara. Kewajiban
dimasukkan dalam laporan neraca dengan saldo normal kredit, dan biasanya dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Kewajiban Lancar - kewajiban yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam
jangka pendek (biasanya satu tahun). Biasanya terdiri dari hutang pembayaran
(hutang dagang, gaji, pajak, dll), pendapatan ditangguhkan, bagian dari hutang
jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini, obligasi jangka pendek (misalnya
dari pembelian peralatan), dll.
2. Kewajiban Jangka Panjang - kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun. Biasanya terdiri dari hutang jangka panjang, obligasi pensiun, dll.
Menurut PSAK NO.00 kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang
timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus
keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat.
Menurut SFAC No 6 kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan masa depan
keuntungan ekonomi yang muncul dari obligasi saat ini yang merupakan bagian dari
entitas lain di masa depan sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lampau.
Neraca yang disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku dapat
meliputi pos yang tidak memenuhi definisi aktiva dan kewajiban dan tidak disajikan
sebagai bagian dari ekuitas. Namun demikian, definisi yang dirumuskan dalam
paragraf 49 akan mendasari peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan
yang berlaku di masa depan dan perumusan standar selanjutnya (PSAK No. 00)
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PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET DAN KEWAJIBAN
Salah satu kriteria pengakuan asset adalah keterukuran manfaat ekonomik
masa datang. Yang dimaksud pengukuran dalam pembahasan disini adalah penentuan
jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek asset pada saat terjadinya dan
yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek tersebut
(Suwardjono, 2005: 260).
Sterling, Belkaoui (1993, 194-195) dalam Suwardjono (2005: 287)
menunjukkan kondisi perlu (necessary) dan kondisi cukup (sufficient) yang
merupakan penguji (test) yang cukup rinci untuk mengakui asset yaitu:
1. Deteksi adanya asset (detection of existence test). Untuk mengakui asset,
harus ada transaksi yang menandai timbulnya asset.
2. Sumber ekonomik dan kewajiban (economic resources and obligation test).
Untuk mengakui asset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang
langka, dibutuhkan, dan berharga.
3. Berkaitan dengan entitas (entity association test). Untuk mengakui asset,
kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek asset.
4. Mengandung nilai (non-zero magnitude test). Untuk mengakui asset, suatu
objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara
moneter.
5. Berkaitan dengan waktu pelaporan (temporal association test). Untuk
mengakui asset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan
(tanggal neraca).
6. Verifikasi (verification test). Untuk mengakui asset, harus ada bukti
pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas dipeuhi
SFAC No. 6 menyatakan bahwa perkiraan penilaian yang mengurangi atau
menambah nilai tercatat sebuah asset kadang-kadang ditemukan dalam laporan
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keuangan. Sebagai contoh estimasi dari jumlah yang uncollecitible mengurangi
tagihan pada jumlah yang diharapkan untuk dikumpulkan, atau tagihan obligasi pada
premium meningkatkan tagihan pada biaya atau present value. Perkiraan penilaian ini
bagian dari asset yang berhubungan dan asset yang bukan dalam hak kepemilikannya
atau kewajibannya.
Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi misalnya,
pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan hutang usaha (kecuali kalau
dibayar dimuka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank
menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Perusahaan
juga dapat mengakui kewajiban jumlah rabat masa depan yang didasarkan pada
jumlah pembelian tahunan para pelanggan. (PSAK No. 00). PSAK No. 00 juga
menyatakan bahwa beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan
menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial.
Menurut Suwardjono (2005:321) pengukuran yang paling objektif untuk
menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan dalam
transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa
datang, hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang. Sedangkan untuk
kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup material sehingga
jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama dengan jumlah rupiah pengorbanan
sumber ekonomik (kas) masa datang
Kam (1990, hal 119-120) dalam Suwardjono (2005, 317) mengajukan empat
kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu: (1) ketersediaan dasar
hukum; (2) keterterapan konsep dasar konservatisma; (3) ketertentuan substansi
ekonomik transaksi; (4) keterukuran nilai kewajiban.
Untuk kewajiban SFAC no. 6 menyatakan bahwa bagian item yang
mengurangi atau menambahkan nilai catatan kewajiban kadang ditemukan pada
laporan keuangan. Contohnya premium bond
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atau diskon meningkatkan atau

menurunkan face value

dari piutang bond untuk prosesnya atau present value.

Valuasi akun tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang berhubungan dan
bukan kewajiban pada hak maupun asset mereka.
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENDEKATAN ASET-KEWAJIBAN
Pendekatan aset-kewajiban kewajiban menekankan pada elemen aset dan
kewajiban dalam laporan keuangan. Hal ini didasari oleh suatu pandangan bahwa aset
merupakan hal yang nyata. Sedangkan pendapatan dan beban hanyalah konsep yang
timbul dari penambahan atau pengurangan aset dan kewajiban semata. Oleh karena
itu, yang harus menjadi dasar dalam laporan keuangan adalah aset dan kewajiban.
Argumen selanjutnya yang mendukung pendekatan aset-kewajiban berkaitan
dengan konsep laba. Laba merupakan konsep perubahan nilai. Dengan demikian tidak
mungkin kita dapat mendefinisikan perubahan dalam konsep nilai sebelum
mendefiniskan apa yang dimaksud dengan nilai itu sendiri. Oleh karenanya,
menentukan aset dan kewajiban secara logis mendahului penentuan laba.
Namun demikian, terdapat kritik terhadap pendekatan aset-kewajiban. Dichev
(2008) melihat adanya beberapa kelemahan pendekatan ini. Dalam hal ini dia
mengajukan empat kritikan terhadap pendekatan tersebut. Keempat kritikan tersebut
antara lain:
1.

Pendekatan neraca tidak begitu akrab dengan kegiatan operasional
perusahaan
Menurut Dichev (2008) secara esensial perusahaan merupakan sebuah sistem

yang yang secara kontinu mengeluarkan biaya untuk menghasilkan pendapatan.
Dalam hal ini, misi utama perusahaan adalah memperoleh uang dari kegiatan
operasionalnya untuk kemudian digunakan lagi dalam upaya menghasilkan laba yang
lebih besar. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa aset persahaan hanyalah dampak
dari kegiatan menghasilkan laba yang faktanya hanya bersifat temporer.
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Pendekatan neraca memandang perusahaan tidak lebih dari sebuah gudang yang
berfungsi menyimpan aset dan nilai aset secara permanen. Hal ini, bagi Dichev
merupakan sebuah ilusi semata karena pada dasarnya aset hanyalah turunan dari
pendapatan dan biaya. Berikut ini ilustrasi untuk memahami hal tersebut: Seorang
yang akan berjualan mendirikan usaha rumah makan, ia lebih memilih menyewa
tempat untuk berjualan, menggaji pekerja untuk kegiatan operasional. Hal ini
menunjukkan bagaimana sebuah bisnis dijalankan dengan lebih menekankan upaya
menghasilkan laba sementara aset bukanlah sesuatu yang menjadi utama bagi
perusahaan.
Contoh lain, saat manajer membuat anggaran. Anggaran yang disusun lebih awal
mengestimasi berapa pendapatan yang dapat diperoleh dan berapa biaya yang
dikeluarkan untuk pendapatan tersebut, setelah itu barulah diperhitungkan aset yang
akan digunakan dan pendanaan untuk kegiatan tersebut.
Demikian juga dengan investor, proses penentuan harga saham oleh sebagian
besar investor menggunakan laba-rugi, atau rasio P/E sebagai sumber referensinya.
Keputusan untuk membeli atau menjual saham didasarkan pada tingkat harga saham
dibandingkan dengan laba yang dihasilkan perusahaan.
Poin utama dari pemaparan di atas, bahwa jika perusahaan lebih menekankan
operasi untuk menghasilkan laba dari biaya yang dikeluarkan maka seharusnya
pendekatan akuntansi menggambarkan realitas tersebut.
Sebagaimana yang diungkap oleh Paton dan Littleton (1940) dalam Dichev
(2008) bahwa kebanyakan aset hanya kos tak terhabiskan (unexpired cost) daripada
sebagai unit bisnis yang independen. Hal ini menjadi persoalan mendasar dalam
penerapan pendekatan neraca dimana sebagian besar perusahaan menitikberatkan
pada operasi.
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2.

Tidak ada alasan yang jelas bahwa pendekatan aset-kewajiban lebih kuat
daripada pendekatan pendapatan-beban
FASB secara tegas menyatakan bahwa pendekatan neraca memiliki dasar

konseptual yang lebih jelas dan kuat untuk laporan keuangan. FASB memandang
bahwa aset merupakan dasar penting dalam akuntansi sedangkan konsep lain hanya
turunan. Kewajiban merupakan kebalikan dari aset, ekuitas merupakan sisa aset dan
kewajiban, pendapatan adalah penambahan aset atau pengurangan kewajiban, dan
biaya adalah pengurangan aset atau penambahan kewajiban.
Bagi Dichev, terdapat ketidakkonsistenan FASB ketika menganggap asetkewajiban lebih kuat dibanding pendekatan pendapatan-beban. Ia mencontohkan
definisi aset menurut FASB yaitu “aset adalah kemungkinan manfaat ekonomi di
masa depan diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari
transaksi atau kejadian masa lalu (SFAC No. 6).”
Dari definisi aset tersebut, tampak FASB berputar-putar dalam menjelaskan aset
sebagai sesuatu yang lebih mendasar daripada pendekatan laba rugi sementara
definisi tersebut menempatkan aset sebagai “expected earning”. Dari sini, jelas
bahwa aset bukan sesuatu yang mendasar atau bahkan tidak dapat terpisah dari
pendapatan dan biaya.
3. Pendekatan aset-kewajiban menjadi faktor penurunan substansial manfaat
laba untuk peramalan
Laba digunakan oleh investor untuk mengevaluasi investasi masa kini dan
meramalkan masa depan. Secara esensi, laba merupakan alat prediksi terbaik dari
aliran masa depan atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Karenanya, bagi
investor laba yang baik merupakan suatu faktor yang sangat mencerminkan dan
memprediksi laba di masa yang akan datang.

12

Pendekatan aset-kewajiban memandang aset sebagai simpanan nilai dan earning
sebagai perubahan aset bersih yang menentukan gambaran dan prediksi yang kurang
tepat untuk laba dimasa yang akan datang. Dengan fluktuasi yang tinggi dan
prediktibilitas yang rendah maka pendekatan aset-kewajiban membuat laba jauh dari
apa yang dipandang investor sebagi laba yang baik (good earning).
Dichev dan Tang (2008) menguji secara empiris sifat earning dari 1000
perusahaan tersebar di Amerika Serikat selama 40 tahun dan menemukan bahwa
fluktuasi earning lebih dari dua kali lipat dalam periode ini. Sedangkan earning
persistance turun dari 0,91 menjadi 0,65. Secara umum, bukti ini menunjukkan
bahwa perubahan besar pada earning disebabkan oleh perubahan dalam akuntansi
ketimbang perubahan pada kenyataan ekonomi. Pada level praktis, perubahan laba
terjadi karena pendekatan aset-kewajiban mengharuskan revaluasi beberapa aset yang
menimbulkan peningkatan angka write off beberapa kali.
4. Dalam praktiknya, pendekatan neraca banyak menimbulkan masalah
substansial
Akuntansi berbasis neraca, khususnya bentuk mark-to-market dan akuntansi fair
value membuat jurang pemisah antara pasar keuangan dan realitas ekonomi dan
memungkinkan terjadinya penggelembungan pasar. Secara umum dapat dikatakan
bahwa akuntansi fair value banyak tergantung pada harga pasar. Premis ini berbahaya
karena harga pasar dapat melenceng dari nilai dasarnya.
KESIMPULAN
Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. Laporan keuangan harus mengandung informasi mengenai sumberdaya, klaim
terhadap sumberdaya tersebut, perubahannya serta kinerja manajemen dalam
mengelola

sumberdaya

tersebut.

Kedua

tujuan

pelaporan

keuangan

merupakan tujuan yang memiliki karakteristik berbeda. Tujuan untuk
13

memprediksi fokus pada data yang dapat digunakan untuk menilai prospek
masa mendatang sedangkan tujuan pertanggungjelasan (pertanggungjawaban)
fokus pada evaluasi kinerja perusahaan.
2. Pendekatan neraca memandang tujuan utama laporan keuangan adalah untuk
menilai aset dan utang serta memandang variabel akuntansi yang lain sebagai
faktor sekunder atau sebagai turunan saja. Dalam pendekatan neraca, laporan
laba rugi hanya merupakan klasifikasi dan pelaporan dari perubahanperubahan yang telah terjadi pada aset bersih perusahaan.
3. Salah satu kriteria pengakuan asset adalah keterukuran manfaat ekonomik
masa datang. Sedangkan, pengukuran yang paling objektif untuk menentukan
kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakatan dalam
transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik
masa datang, hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang,
untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup
material sehingga jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama dengan
jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik (kas) masa datang
4. Masih adanya kritikitan terhadap pendekatan neraca yang diterapkan dalam
pelaporan keuangan. Sehingga perlu adanya perubahan-perubahan untuk
melengkapi laporan keuangan baik itu dari segi pengakuan maupun
pengukuran elemen-elemennya.
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