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PENDAHULUAN 
Akuntansi Internasional 
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 Perbedaan studi akuntansi internasional adalah pada: 

1. Pelaporan untuk MNC (Multinasional Company) 

2. Batas negara  

3. Pelaporan untuk pihak lain di negara yang berbeda  

4. Perpajakan Internasional  

5. Transaksi Internasional  

  

 PROSES AKUNTANSI 

1.  Pengukuran: Proses mengidentifikasi, mengelompokkan 

dan menghitung  aktivitas ekonomi dan transaksi, 

memberikan masukan mendalam mengenai profitabilitas 

dan operasi.  

2.  Pengungkapan: Proses mengomunikasikan kepada para 

pengguna  

3.  Auditing: Proses atestasi terhadap keandalan 

pengukuran dan komunikasi  
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3 Dimensi pendorong akuntansi ke 

dimensi Internasional : 

1. Faktor Lingkungan 

2. Internasionalisasi disiplin akuntansi 

3. Internasionalisasi profesi akuntansi 
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Faktor Lingkungan 

1. Berpikir secara global 

2. Ketergantungan Perekonomian 

3. Pasar Modal Global 

4. Perusahaan Multinasional (MNC) 

5. Kompetensi Manajemen Internasional 

6.  Kebutuhan Standar Internasional 

7. Beragamnya pembuatan standar 

8. Ekonomi-Politik dari Akuntansi Dunia 

9. Pendidikan dan Riset 
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2. Pertumbuhan dan Penyebaran  

3. Inovasi Keuangan 

 4. Kompetisi Global 

1. Sudut Pandang 
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1. Sudut Pandang 

 Sudut Pandang Sejarah 

 Double entry bookeeping (luca pacioli), Italia, 

Inggris (selanjutnya ke persemakmuarn inggris 

termasuk AS) 

Model Akuntansi Belanda  diimpor ke Indonesia. 

 Perkembangan Akuntansi didukung oleh 

adanya pendidikan (munculnya sekolah bisnis) 

 Seiring perubahan jaman dan perkembangan 

hubungan internasional, kerumitan akuntansi 

semakin menjadi  (Abad ke -20) 
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1. Sudut Pandang 

 

 Sudut Pandang Kontemporer 

1. Adanya usaha mengurangi perbedaan 

akuntansi internasional  

2. Pengendalian modal 

3. Valuta asing  

4. Investasi asing langsung  

5. Liberalisasi transaksi  

6. Privatisasi perusahaan pemerintah (untuk 

pengurangan  pengendalian valas dan 

pembatasan investasi lintas batas) 

7. Kemajuan dalam teknologi informasi  



Akuntansi Internasional - EviGrediani - 2012 

2. Pertumbuhan dan Penyebaran  

 Bisnis internasional (secara tradisional) 
terkait dengan perdagangan luar negeri 

 

 

 Kegiatan ekspor impor 

 

 

Memerlukan akuntansi, contohnya 
transaksi dalam mata uang asing 

 

 Perkembangan selanjutnya, bisnis 
internasional melebihi perdagangan luar 
negeri yaitu adanya peningkatan asosiasi 
dan investasi asing langsung, aliansi 
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3. Inovasi Keuangan 

 Berkaitan dengan manajemen resiko, 
alasannya dengan deregulasi pasar keuangan 
dan pengendalian modal yang terus dilakukan, 
kerentanan dalam harga komoditas, valuta 
asing, kredit, dan ekuitas menjadi hal yang 
biasa. 

 Investor dan pemegang perusahaan akan 
bekerja untuk meminimalisasi resiko kerugian 
ekonomis investasinya 
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4. Kompetisi Global 

 Kompetisi global dialami perusahaan-
perusahaan besar terutama yang go publik 

 

 Calon investor akan membandingkan kinerja, 
laporan keuangan dengan alat ukur yang 
standar, misalnya ROE, standar yang 
digunakan sama IFRS atau GAAP, atau PSAK 
sehingga dapat membandingkan dengan yang 
sama 

 apel to apel 
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PERKEMBANGAN DAN 

KLASIFIKASI 
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Perkembangan 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan akuntansi 

 

 1. Sumber Pendanaan 

     a.  Fokus profitabilitas  membantu investor 

   menganalisis arus kas masa depan dan   

             resiko terkait: Amerika, Inggris 

     b.  Berbasis kredit  bank merupakan  

    sumber utama pendanaan: Jepang, Swiss 

 

 2.  Sistem Hukum 

        Dunia barat memiliki orientasi dasar:    

 kodifikasi hukum (sipil) da hukum umum  

  (kasus)   

 

 

 



3. Perpajakan 

 Kebanyakan negara: pajak keuangan dan pajak 

akuntansi adalah sama 

 Belanda:  akuntansi keuangan dan pajak 

berbeda laba kena pajak adalah laba 

akuntansi keuangan yang disesuaikan terhadap 

perbedaan-perbedaan dengan hukum pajak 

 

4. Politik dan Ekonomi 

5. Inflasi 

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi 

7. Tingkat Pendidikan 

8. Budaya 
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Menurut Gray, berdasar analisis Hofstede;  

empat dimensi nilai akuntansi yang 

mempengaruhi praktik pelaporan keuangan 

suatu negara 

Profesionalisme vs ketetapan wajib pengendalian: 

preferensi terhadap pertimbangan profesional 

individu dan  dibandingkan terhadap kepatuhan 

dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan 

Keseragaman versus fleksibilitas: preferensi 

terhadap keseragaman dan konsistensi 

dibandingkan fleksibilitas dalam bereaksi terhadap 

suatu keadaan tertentu 
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Konservatisme versur optimisme: preferensi dalam 

memilih pendekatan yang lebih bijak untuk 

mengukur dan mengatasi segala ketidakpastian di 

masa depan, daripada memilih pendekatan yang 

optimis tapi beresiko 

Kerahasiaan versus transparansi 
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Klasifikasi 

Menggunakan metode 

statistik untuk 

mengumpulkan basis 

data prinsip dan praktik 

akuntansi seluruh dunia 

Bergantung pada 

pengetahuan, 

intuisi, dan 

pengalaman 

1 dengan pertimbangan  2 secara empiris 

Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan 
dengan dua kategori 
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