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ABSTRAK 
 
 
 

 Tujuan dalam pelaporan akuntansi berfokus pada informasi yang 
berguna bagi investor dan kreditor dalam membuat keputusan. Concepts 
Statement No. 2 FASB  menyatakan bahwa, “kualitas primer yang membedakan 
informasi yang lebih baik (lebih berguna) dari informasi yang kurang berguna 
adalah relevansi dan reliabilitas, serta sejumlah karakteristik lainnya yang terdapat 
dalam dua kualitas tersebut”. Penyajian laporan keuangan dengan satuan ukur unit 
moneter menyebabkan kedua karakteristik tersebut menjadi sulit untuk dipenuhi 
secara bersama-sama. Satuan unit moneter, bukanlah satuan yang stabil. Tidak 
ada satu pun mata uang di dunia ini yang tidak luput dari perubahan nilai. 
Samuelson dan Nordhaus (2006:15). Perubahan nilai mata uang inilah salah satu 
pemicu isu trade-off antara karakteristik relevansi dan reliabilitas  laporan 
keuangan. 
 Penelitian ini berawal dari rasa ingin tahu peneliti tentang kegunaan 
informasi yang diperoleh dari implementasi current cost ccounting. Mengacu 
pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam PSAK, yang juga mengacu pada 
IFRS, mulai tahun 2011 penggunaan historical cost accounting di Indonesia tidak 
akan menjadi metode tunggal pencatatan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa para akuntan menyetujui 
implementasi current cost accounting sebagai pelengkap historical cost 
accounting yang terlebih dahulu diimplementasikan oleh perusahaan. Dampak 
atas pengimplementasian current cost accounting adalah meningkatnya 
kemampuan perusahaan untuk menyajikan data yang aktual mengenai aktivanya. 
Hal ini akan dibuktikan dan akan nampak jelas dalam penyajian laporan keuangan 
beserta rasio-rasio keuangannya. 
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