
XBRL Taxonomi, Ekspansi Format File Penyaiian rnformasi Keuangan Basis Internet(Internet Financial Reporting_IFR) -

1..' Emrinoldi Nur Dp*
Universitas Riau

Abstrak

XBRL (extensible Business Reporti.ng l,aysuase) pada awalnya disebut sebagai1FRMLmerupakan bahasa elektronik yang tLrsedia- bebas untrr. tr.;uun pelaporan keuangan. yBRL
merupakan evolusi dari format file HTML, dan merupakan bagian dari Lahasa xtvtt- lextensibleMarxup Language) yang menjadi format file standar dalam mengkomunikasikan informasiperusahaan menggunakan intemet (Internet 

lina19ial Reporting)oten-XnRr o.g.XBRL memungkinkan penanganan data bisnis yang lebih efisien menggunakan perangkatlunak komputer' XBRL mendukung seluruh tuga, ita,iour, trr*uruk di dalamnya aktivitaskompilasi, penyimpanan, dan pengg*unaan data bisnis. Hal ini dikarenakan informasi tersebutdapat dikonversi ke XBRL- mJlalui-p"nyesuaian p.or", yung dibutuhkan oleh perangkat lunakyang digunakan mengglnakan tiga fingi<atan kerangka kerja, yaitu technicol foundation layer,modeling rules layer dan usage guidince 
.lal,.e.r 5a\1n iltilu.iryu oia.atrtan menggunakanXBRL taksonomiyang merupakan kamus hiraikis spesifik aia* ur.; d;;;;;;;"rg digunakanoleh komunitas XBRL.

Ekspansi pengembangan XBRL di dunia internasional menunjukkan pengembangan yangsignifikan dan telah diadopsi oleh banyak negara. Kesamaan tujuan dibangunnya XBRL dan IFRmenjadikan XBRL sebagai bagian dari potensi format file yang dapat digunakan dalam IFR.Sehingga konteks IFR tidak hanya r"ruui dengan kebutuhan'perusahaan dan pengguna, namunjuga sesuai dengan standar yang berlaku global"untuk tu;ua, peiupo.un aun uru6rirtrrungun.

Keyword. IFR, HTML, XML, XBRL, XBRL Taxonomy, EDGAR
Pengantar

Internet saat ini telah mengembangkan jumlah informasi yang dapat disediakan dalamformat digital, sehingga informasi tersebit menjadi lebili mudah di akses dan lebih mudahdigunakan' Penyebaran 
-informasi 

seperti ini ielah merubah dunia dimana kita tinggal.Pemanfaatan format file HTML (Hypirtext.Marxup Languige) dan XML (extensible MarkupLanguage) menjadikan proses bisnis menjadi lebih efektif ;;; 
"firi"r. Hirr f)ooij merumuskanbahwa XML memungkinkan data pada suatu.web ataupun pada jaringa" ,a,g-[;ih besar untukdibaca menggunakan^perangkat dan aplikasi apapun. oaram'kasus ini HTML, XML menjadisarana penyebaran informasi bisnis dan keuangan--kepada pengguna informasi yang berbasiskaninlernet' Artinya kedua jenis file tersebut tn.*itit i p".u, p.niing dalam transformasi informasibisnis dan keuangan, seperti halnya dalam penyajikan informasi keuangan basis intern et (InternetFinanc i al Re p ort i n g-IF R).

Menyadari manfaat HTML dan XML, AICPA, SEC dan perusahaan besar internasionalmendukung upaya dari XBRL'org, sebagai suatu o.guriruri konsorsium internasional dalammengembangkan XBRL sebagai aplikasi XML untulipelaporan bisnis dan keuangan. MenurutXBRL'org yang dikutip dari www.xbrl.org (2oll),'XB'RL (extensible Businiss ReportingLanguage) pada awalnya disebut sebagai_XiRMl merupakan Lahasa elektronik yang tersediabebas untuk tujuan pelaporan keuangan. Bahasa elektronik ini didasark an pad.a kerangka kerjaXML yang mampu menyediakan sruiu standar bagi komunitas keuangan dalam menyajikan dan
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mempublikasikan informasi keuangan dalam berbagai format. XBRL tidak berkaitan denganpembentukan standar akuntansi buru, na*un leu]h pada pengembangan manfaat standarakuntansiyang telah ada melalui bahasa bisnis digital.
Tujuan pengembangan XBRL adalah menandai (tag-dalam kerangka kerja XML) setiappotongan informasi ke dalam pelaporan bisnis untuk tujuai pembuatan k-eputusan. Keadaan initidak hanya memungkinkan proses pencarian data dilaiukan secara efektif dan efisien namunjuga dapat secara terus menerus memonitor dan rnengaudit informasi yang dibutuhkan tersebut.Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi potensi adopsi XBRL berikut kelebihan dan faktoryang harus diperhatikan dalam pengaplikasiannya pada perusahaan untuk tujuan penyajianinformasi keuangan basis internet (iFR).. Tulisan ini luga menggambarkan ekspa nsi xBRLtaxonomy yang dapat diberikan kepada institusi, lembaga, regutator]-agen dan p..rruhuun dalammemediasikebutuhan informasi bisnis dan keuangan basis in6rnet.

Apa yang dimaksud dengan XBRL...?
XBRL adalah akronim dari (extensible Business Reporting Language) merupakan formatfile yang di kembangkan oleh XBRL International (www.xbrl.org) yang merupakan suatukonsorsium dari lebih 450 jasa keuangan, teknorogi, dr* r" guniJuri p.,r,erintah danakuntansi. XBRL merupakan evolusi dari format ntJ irrur, da, .L.up?k", bd;, dari bahasaxML (extensible .Marxup Language) yang men;aii format file standar dalammengkomunikasikan informasi perusahaan menggunakan iirternet enternet Financial Reporting).XBRL menciptakan. protokol pelaporan yang distandarisasi ..ngg,r*t an- tag dalammengkomunikasikan keuangan dan data bisnis ,"*.u elektronik. semua i;; i"i;**asuk dalam"taksonomi" XBRL, yang membutuhkan kamus pendefenisian dari tiap taglung u"ru.aa. Hal inimembuat data dimengertioleh komputer dan pada saat bersamaan dibaca oleh manusia.

- Debreceny dan Gray (2001) menyatakan bahrva XBRI- memiliki makna semantik danformat file yang dapat dibaca mesin untuk berbagai jenis informasi dalam p.tuporun uisnis secaraumum dan informasi keuangan. Bovee (200ltmlnambahkan bahwa igRL ditujukan untukpelaporan bisnis baik secara internal, maupun eksternalperusahaan.
Aplikasi awal XBRL digunakan pertama kali untuk menyajikan informasi keuangandigitalke masyarakat oleh perutahaar, baik berupa laporan ,..u.u, laba rugi, laporan perubahan

ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan seia laporan auditan. iBRt memungkinkanpengembangan yang sangat luar biasa atas proses pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan
dokumen dalam formai XBRL dapat di siapkan r""uru efisien, mudah ditransformasikan, mudahdipublikasikan, analisis dilakukan dengan cepat serta mudah disajikan t emoati oieh pengguna
informasi.

Berdasarkan web site konsorsium XBRL (Mei, 2001 dikutip dari Bovee, 20ol), XBRLakan mempengaruhi berbagai partisipan dalam dalam menyediakan informasi keuangan.Pengaruh tersebut berupa;
1' Perusahaan yang menyediakan laporan klylnean akan menyiapkan laporan keuangan secara efisien.Ini dikarenakan laporan keuangan yang disialkan dibentuk dalam satu waktu yang sekaligus dapatdisajikan dalam bentuk tercetak pada web site perusahaan. Selain itu puuliiasi'yang dilakukanmenggunakan XBRL memungkinkan pengguna untuk mengkonversi dokumen yung aiurtuhtun k"dalam format yang diinginkan.
2' Bagi analis, investor dan regulator, penggunaan XBRL meningkatkan distribusi dan kegunaanlaporan keuangan yang ada. Ini dikarenikan adanya pengembangan pada aktivitas pencarian

informasi, peringkasan dan manipulasi informasi t"rurgun. an-atisis yung jitut utun ,..u.u otomatis,
secara signifikan mengurangi proses re-ke1in_x informasi keuangan aari satu bentuk (frr*)ke bentukyang lain' Selain itu pengguna informasi akan memperoleh iiformasi dengan format yang sesuaidepgan gaya analisis yang akan dilakukan.
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3. Bagi penyaji informasi keuangan dan
lebih efisien saat pengumpulan data
memfasilitasi fokus perhatian atas
pengumpulan data.

pengumpul data (data aggregators), pengumpulan data akan
dilakukan untuk kebutuhan tertentu,'-""ngurungi kesalahan,
penambahan nilai serta meningkatkan llpasitas transaksi

4' Bagi vendor perangkat lunak independen, XBRL dapat digunakan sebagai basis pengembanganperangkat lunak dalam format impor 
. 
dan ekspor data-nla, sehingga meningkatkan potensiinteroperability dengan aplikasi analisis dan keuangan lainnya.

Bagaimana XBRL bekerja...?
XBRL adalah bagian dari bahasa XML atau exte.nsible Marup Language yangmenstandarisasi pertukaran data secara elektronik antar bisnis rn.nggunukan media internet.Berdasarkan xML, identifikasi tag diterapkan ke dalam berbagai item;;a sehingla rag tersebutdapat di proses secara efisien olefi kompuier. XBRL merupakan versi XML yang lebih baik danlebih fleksibel yang secara spesifik diaiahkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bisnis dankeuangan. Dengan XBRL dimungkinkan untuk melakukan identifikasi secara unik tagke dalamitem data keuangan, seperti "lababersih". xBl! juga menyediakan serangkaian informasi item,seperti apakah item tersebut moneter atau tidat, 

-p"rr.niur" 
antar item, dan lainnya. 1BRLmemungkinkan labelisasi dari berbagai bahasa di teiapkan dalam it.* ynnj oigrnut un, sepertireferensi akuntansi ataupun informas i pendukung lainnya.

XBRL dapat menunjukkan bagaimana item-iiem yang ada berhubungan satu denganlainnya, sehingga mampu merepresentisikan bagaimana item tersebut di kalkuiasi. XBRL jugadapat mengidentifikasi apakah item yang digunakan tersebut berada dalam kelompok akuntertentu ataupun pengelompokan item kembali.untuk_tujuan presentasi. Hal yang paling penting
adalah bahwa XBRL sangatlah mudah untuk digunakai ,e"a.a lebih luas, *rri,igg, perusahaan
dan-o-rganisasi lainnya dapat memenuhi berbagul k.butrhun tertentu lainnya. Kekuatan strukturXBRL memungkinkan penanganan data bisnis yang lebih efisien menggunakan perangkat lunakkomputer' XBRL mendukung seluruh tugas stindai, termasuk di dalamnya aktivitas kompilasi,penyimpanan, dan penggunaan data bisnis. Hal ini dikarenakan informasi tersebu t dapatdikonversi ke XBRL melalui penyesuaian proses yang dibutuhkan oleh perangkat lunak yangdigunakan' Struktur XBRL memungkinkan untuk dilakukannya proses pencarian, pemilihan,pertukaran ataupun analisis melalui komputer serta publikasi untuk tujuan pengamatan yangumum dilakukan.

Aktivitas pemanfaatan XBRL dapat berupa satu toko pemberhentian (one-stop shop) yangberupa perangkat lunak yang menyediakan seluruh implementasiXBRL bagi setiap institusi yangtertarik untuk menerapkan XBRL. Pemanfaatan xgRL dalam berbagai bagian kepentinganinstitusidisajikan di bawah ini.
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XBHL

Peran XBRL pada Berbagai Institusi
Keuangan

@ryryw
XBRT XBRT XBftI"

Sumber. XBRL.com, 201 l.

Darigambar tersebut dapat dilihat secara lengkap bagaimana peran dan kerja XBRL dalam
lingkungan bisnis dan keuangan, berkaitan dengan fasilitasi efektif dan efislensi pengumpulan,
pemprosesan, publikasi dan analisis data.

Secara teknis XBRL memilikitiga tingkatan kerangka kerja, yang terdiridari:
l. Tingkat pondasi teknis (technicalfoundation layer)
2. Tingkat aturan pemodelan (modeling rules layer).

Digunakan untuk memandu pengguna XBRL bagaimana cara menggunakar-l XBRL dalam
pelaporan bisnis dan keuangan.

3. Tingkat panduan pengguna (usage guidance layer)
Digunakan untuk memandu pengguna akhir dalam membuat dokumen berdasarkan XBRL.

Dalam ketiga tingkatan tersebut, dokumen yang dibuat dapat dibangun oleh berbagai pengguna
dengan berbagaiperangkat lunak. Gambar dibawah ini menyajikan dokumentasi[erangki-kerja
XBRL.

Dokumentasi Kerangka Keria XBRL

Sumber, XBRL.com, 201 l.
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Pondasi Teknis (Tingkat l)
XBRL adalah bahasa teknis untuk mendefinisikan dan melakukan pertukaran informasikinerja operasi bisnis dan keuangan suatu perusahaan. pada tingkatan ini, pondasi temilditujukan untuk meningkatkan jum'iah partisipan ,.guluto, dan pelaku pasar serta menyediakanfleksibilitas tingkat tinggi bagi penggunanya. Dokumentasi pondasi tltnis ini ;ugu ditujukankepada penyedia dan..pengemuung-[..ungr.at lunak yur[ u..rpaya untuk menginteraksikanperangkat lunak yang dibangun dengan XBRL.

Aturan Pemodelan (Tingkat 2)
Pondasi teknis dalam XBRL merupakan suatu hal yang bersifat wajib, namun selainpondasi teknis dalam aspek pengembangan perangkat lunak,lugi aiurtut tun'uturun pemodelanagar sesuai dengan kebutuhan pengembangun yung dilakukan. Atu.un pemodelan ini selanjutnyadigunakan untuk mengarahkan bagaimana menggunakan XBRL ugu. ,"ruui-d.ngun berbagaijenis pelaporan informasi yang dilafukan daribeibagai p..urgt"t lunak aplikasian. Dokumentasipada tingkatan ini relevan bagi vendor perangkat rrl*'yung ingin membangun perangkat lunaksendiri' serta mengembangkan dan menggunakan taksonoili xpRL. Aturan pemodelan padatingkatan ini bukanlah sesuatu yang bersi-fit wajib. oot umen pada tingkatan ini di desain untukmengembangkan kesesuaian antara perangakat lunak yang dikembangkan dengan 1BRL,sehingga proses pengembangan dan produkii perangkat lunak untuk tujuan pelaporan keuangantersebut menjadi lebih mudah

Panduun Penggunaon (Tingkat 3)
Panduan penggunaan juga bukan merupakan sesuatu 

_yang wajib, karena penggunaanXBRL juga dipengaruhi oleh perangkat lunak yang digunatun. s"rrlngga tujuan dari dokumentasipanduan penggunaan ini adalah mendorong. 
-tcorisistinsi 

aplikasi prinsip dengan XBRL gunamemaksimalkan manfaat materi XBRL bag-i penggu; 
"[t;. Tingkatan ini sangatlah relevanbagi akuntan dan professional lainnya yang rnenggunakan XBRL dalam menghasilkan laporanelektronik dengan kualitas yang tinggi. 

'

XBRL Taxonomy
XBRL taksonomi merupakan kamus hirarkis spesifik- dalam area pelaporan yangdigunakan oleh komunitas XBRL. ry|L taksonomy'mlnedefenisikan rag spesifik yangdigunakan untuk item data individual, atributnya s.n, tior"gan antar item. Taksonomi berbedadibutuhkan untuk tujuan pelaporan usaha yang berbeda. Be6erapa aturan pada negara tertentumungkin rnembutuhk an tqxonomy sendiri untuf p"upo.un ryu dan merefleksikan akuntansi lokalserta.re8ulasi pelaporan lainnya. Banyak organisasi berbeda, termaruk regulator, industri teftentuatau bahkan perusahaan, mungkin juga membutuhkan p.ngr-uun gu, ,io,io;y grnu *...rut ikebutuhan spesifik pelaporanny a.
Taronomy dalam XBRL intemasional dikenal dalam "xII recognized tcuonomies,,.Rincian bagaimana taxonomy'nya dalam-._proses operasi dapat ditemukan dalam taxonomiesrecognition process. Taxonomy khusus dikembangkan dan di.ekomendasikan Xi nerogniredTaxonomy secara rinci digunakan untuk mendukting proses drill-down outu aulu* pelaporaninternal dalam organisasi. Taxonomy yang dikembangfan akan disetujuioleh XBRL internasionaljika memenuhi kriteria:

a' Sesuai dengan aturan Financial reporting Taxonomies Architecture(FRTA) yang dipublikasikan
_ pada bagian panduan taxonomy.
b' 

fffLjt*'akan 
untuk membuat sejumlah dokumen dan sesuai dengan tujuan penyajian data

c. Telah melalui review terbuka
sebagai contoh tqxonomy yang disetujui dalam xII recognized taxonomie.s adalah (Jnited statedTcaonomies (versi 2009). Kerangka kerja Unitett statid Taxonomies adalah ,r"-,, J#?;
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taxonomy yang digunakan untuk membangu:r berbagai taxo!?my pelaporan keuangan yangberbeda dalam rangka pelaporan k.uanganl Kerangki k.;;' uniied'state,d iiino*r^ jugamerupakan kumpulan taxonomy XBRL'yang.akan-digunJkan.pada pelaporan keuangaq baikbagi publik ataupun pada perusahaan swasia piou beruafai j;;;, industri. Komponen berbeda darikerangka kerja akan digunakan bagi tujuan perlaporariyang--Leru"oa pula, dan komponen baruakan ditambahkan secara terus-meneru, guna memenuhi kJbutuhan pelaporan. pada gambar dibawah inidisajikan Kerangka kerja united Stated Taxonomies tersebut.

Manfaat XBRL
weber (2003) merumuskan bahwa xlRL mengurangi. biaya yang berhubungan denganaktivitas pengumpulan dan analisis informasi dari akiivitas- bisnis dengan mengarahkan danmengeliminasi format laporan yang tidak sesuai. H;Jil;; ar. (200g menyimpurkan bahwapenggunaan XBRL membantu pengguna laporan keuanlan non professional mengakuisisi danmengintegrasikan laporan keuangan-Jan catatanatas laporan keuangan saat membuat keputusan.XBRL juga memungkinkan regulator melakukan standarisasi au, nur*onisasi laporan keuanganyang ada dengan standar pelaporan keuangan intemasional. Sebagai contoh gu.ru EfrL Eropa diBulan Januari 2005 mengharuskan selurut perusahaan yang terdaftar untuk menyiapkan laporankeuangan konsolidasian berdasarkan Intternational iininciat Reporting standirds (IFRS).Melalui harmonisasi dan standarisasi ini diharaptun ,u*pu meningkatkan transparansi,comparability, dan kualitas pelaporan keuangan.untuk seluruh f"rurahuan uni Eropa yang padagilirannya meningkatkan kualitas Pasar Modal Eropa. uu.-m'onirasi dan stand#ruri laporankeuangan lokal denga:-I$s- jr.ga terjadi pada negara r"prong,'negara Amerika Selatan. MelaluiXBRL pengadopsian IFRS ainitai mlmberikan ul"tu"" vu,ig sungat besar dalam menghindariadanya komplikasi antar regurasi yang ada (Dungploy dan 

"c.oi,'zoos; 
Scanner, 2006b).

US Financial Reporting Taxonomy Framewcrk

Sumber.

XBRL internasio.naljuga mengklaim bahwa perusahaan yang menggunakan XBRL akanmengalami penurunan biaya modal dan disaat y*g ,uru meningkatkan transparansi sertapeningkatan pelaporan keuangan real-time menggJnakan internet (XBRL.org , zo02). Inidigambarkan dengan asumsi bahwa pasar modai akan memberikan reaksi positif kepadaperusahaan yang menyajikan laporan k"rungun lebih dahuru dan secara ,uturltu menyaringlaporan keuangan kunci dalam foimat XBRL. Studi awal menunjukkan (Botosan, lggT; Trabelsi
79



taxonomy yang digunakan untuk membangun berbagai taxonomy pelaporan keuangan yangberbeda dalam rangka pelaporan keuanganl Kerangki kerla- unried' stated iioro^i^ jugamerupakan kumpulan taxonomy XBRL yang.akan-digunJkan pada pelaporan keuangan, baikbagi publik ataupun pada perusahaan swasia paaa ueruaiai.;"ris industri. Komponen berbeda darikerangka kerja akan digunakan bagi tujuan perlaporariyang berueda pula, dan komponen baruakan ditambahkan se-cara terus-meneru, gunu memenuhi kebutuhan pelaporan. pada gambar dibawah ini disajikan Kerangka kerja Unite-d stqted raxonomies tersebut.

Manfaat XBRL
weber (2003) merumuskan bahwa xlRt mengurangi biaya yang berhubungan denganaktivitas pengumpulan dan analisis informasi aari akiivitas" bisnis A.d";-;;i!uruttun aunmengeliminasi format raporan yang tidak sesuai. Hodge et ar. (2004);;r;i*;:;rkan bahwapenggunaan XBRL membantu pengguna laporan keuanlan non p.ofesiionut r"igukuisisi danmengintegrasikan laporan keuangan Jan catatan atas laporan keuangan saat membuat keputusan.XBRL juga memungkinkan regulator melakukan standarisasi dan harmonisasi laporan keuanganyang ada dengan standar pelaporan keuangan internasional. Sebagai contoh gursa Efek Eropa diBulan Januari 2005 mengharuskan seluruf, perusahaan yang terdaftar untuk menyiapkan laporankeuangan konsolidasian berdasarkan International iininciat Reporting standir,ls (IFRS).Melalui harmonisasi dan standarisasi ini diharapkan *u.pu meningkatkan transparansi,comparability, dan kualitas pelaporan keuangan.untuk seluruh perusahaan Uni Eropa yang padagilirannya meningkatkan kualitis Pasar Modal Eropa. Harmonisasi dan standarisari laporan

f,e11nean 
lokal denga:-If$ jrqa terjadi pada negara l.pung, n"gara Amerika Selatan. MelaluiXBRL pengadopsian IFRS diniiai memberikan r1rtry"'v"ris sangat besar dalam menghindariadanya komplikasi antar regulasi yang ada (Dungploy dan 

"Crolr,-ZOOS; 
Sca_nnell, ZOO6i).

US Financial Reporting Taxonomy Framewcrk

Sumber.

XBRL internasionaljuga mengklaim bahwa perusahaan yang menggunakan XBRL akanmengalami penurunan biaya modal dan disaat ying ,uru ."niigkatliir transparansi sertapeningkatan pelaporan keuangan real-time menggunakan internet (XBRL.org , 2002). Inidigambarkan dengan asumsi bahwa pasar modal akan memberikan reaksi positif kepadaperusahaan yang menyajikan laporan keuangan lebih dahulu dan secara ,utu.Lu menyaringlaporan keuangan kunci dalam format XBRL. studiawal menunjukkan (Botosan, lggT;Trabelsi
79



et al' 2004; Gibbons et al. 1990) bahwa perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan spesifikdalam pasar modal melaluipenyajian infoimasikeuangan Jatam format XBRL (AAA, 2004).Secara khusus, XBRL.com (2011) memberikai rujukan atas manfaat penggunaan XBRLbagi berbagai institusi dan lembaga yang berkaitan denga" J"t" keuangan perusahaan, mulai dariperusahaan secara u.I.: li"gg-u ke perusahaan peiyedia perangkat lunak. Secara lengkapmanfaat untuk tiap institusiaisijikan dibawah ini.1. Perusahaan
Penggunaan XBRL dalam suatu perus ahaan, baik untuk perusahaan dalam skala besarataupun kecil, akan memperoleh manfaat, berupa:
a' Menghemat biaya melalui penyiapan data dari satu formulir yang secara otomatis dapatmenghasilkan berbagai format keluaran. Perusahaan akan terhindar iari aktivitas penyusunanulang kunci data serta tugas manual lainnya.
b' Dapat mengkonsolidasikan seluruh laporan divisi dan laporan pada tingkat bawah lainnya dalamwaktu yang lebih cepat dan lebih dapai dipercaya.

:. Meningkatkan akurasi dan kepercayaan data keuangan.
d' Mendukung perusahaan untuk lebih fokus 

.pada 
fnuiirir, peramalan dan pembuatan keputusan

*?l'ot'ro"n 
dengan berbagai kegiatan dalam rangk" pl,igr*prlan, kompila.i aun penyiapan

Keputusan yang dibuat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan rebih efisien
Membuat penggunaan internet lebih efektif dalam berko*r;iili dengan investor. perusahaan
akan.diuntungkan dengan semakin pentingnya web site p".rruhuun rebagai sarana komunikasi.Meningkatkan hubungan dengan investoi melalui penyajian i*r".."ri yang lebih transparan danlebih mudah dimengerti.
Menyederhanakan proses dan biaya peraporan yang berhubungan dengan peraturan yang ada,seperti pelaporan perpaj akan
Memperoleh respon yang lebih cepat dari rekan bisnis, termasuk bank dan regulator
Terbebas dari kegiatan penyesuaian perangkat lunak dengan riti".-p"rurahaan serta maintenanceperangkat lunak tersebut. Hal ini dikarenakun p"rg"*bungun p"*ngkat lunak dilakukan olehkonsorsium XBRL.com.
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h.

l.
j.

T
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2. Regulator dan pemerintah
Dengan memperkenalkan XBRL, regulator, pemerintah ataupun badan yang memilikiotoritas akan memperoleh manfaat berupa:
a' Memperoleh data yang dapat diinput secara otomatis ke daram sistem yang ada tanpa perlu
_ melakukan proses rekeying, memformat ulang ataupun merubah ke format rain.b' Menurunkan biaya rutin secara dramatis deng:an tn.ngoto*utisasi tugas rutin tersebut.c' Meningkatkan kecepatan dalam mengidentifikasi p.ri-,urutunun dalal p.ngu.ripur.d' Analisis dan perbandingan data dalat dilakuun aengan iebitr cepat, Jfiri.n dan lebih dapatdipercaya' Manfaat penggunaan peiangkat lunak dalair hal ini t..tuitur-alngan validasi dananalisis dokumen.
e' Memonitor data dan aktivitas serta memperoleh penilaian atas suatu hal dengan lebih cepat dan
- lebih percaya akan hasil yang diperoleh.
f' Dapat lebih fokus pada analisis dan pembuatan keputusan serta kerjasama dengan badan lainnyadibandingkan hanya fokus pada manipulasi data.
c' Meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya berkaitan dengan proses dokumentasi regulator.

3. Bursa Saham
Bursa saham pada pasar saham, dapat menggunakan XBRL untuk beberapa tujuan,diantaranya:

a' Peningkatan efisiensi, kelengkapan dan kepercayaan dalam aktivitas pengumpulan data berbagaiperusahaan

8.
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b' 
ffiTf|l*Tnilai 

dan dava saing data vang dihasilkan oleh bursa saham bagi berbagai institusi
c' Memperkuat transparansi dan keakuratan informasi di pasar modar.

4. Analis Investasi

:"ti::ffi ft?1Tn'-I3"*;:::*"1*r::*?ll:T'r*akanmemperorehmanraatberupa:
b' Men r nska[":Yf,fr:: 

:: *.:. f-l--t, a",,. -ffi ;J;ff ffi ;:[.*,:l;an perus ahaan

*:3TJ:1:l*:g;3l.T::q9:l*','::.".ie5"i:lr,n.,^'ir..iil##;::::ff;c. Memperoleh perangkat lunak-yang reuilr uii[ aail;i;iil;ffiiiJ isis, perbandingan dan tolakukur.

5.

d' Efisiensi meningkat.dalam upaya pencarian informasi tertentu perusahaan.e' Mampu memilih data dari Lertagai perusahaan aatam riaktu yang sangat singkat untukmelakukan perbandingan dan analis=is.

Perbankan, Lembaga pinjaman dan Kredit

ffilXl}f 
penggunaan XBRL, baik perbankan ataupun lembaga kredit akan memperoleh keuntungan

a' Memperoleh data dengan lebih cepat dan dapat dipercaya melarui sistem pelaporan otomatisb. Men_gurangi biayadalam pengolahan data

" i'fl:::;;T:ij,?**an 
dapat dilakukan dengan Iebih dipercaya dan efektif menggunakan

d' Pelacakan atas kinerja.keuangan dapat dilakukan secara cepat dan efisiene' Pembuatan keputusan kredit itaupun keputusan lainnya rul* J".t"iran dengan debitur dapat lebihdipercaya dan memberikan respln tepaaa kli"";.;;;;[il*, 
""r",0r,".

Perusahaan Data Keuangan
Pengadopsian XBRL oleh perusahaan datakeuangan, mampu memberikan manfaat berupa:a' Memperoleh data keuangan perusahaan yang telah di standarisasit 

T:H[1T,L:"?Jj,,".[:,'##*T' id"" aktivitas ;;;;il;, penvimpanan data keuangan

Merubah yapaya perorehan data secara rutin dengan kegiatan yang lebih otomatis

ffin:ffiI data kinerja keuangan p"rusahua, yang lebih 
"epr:t,-i"uit, 

jeras, rebih daram serta

e' Menghasilkan produk datayanglebih banyak dan rebih dapat digunakan.

Akuntan

ffinuu' 
XBRL oleh perusahaan, memungkinkan akuntan untuk memperoleh berbagai manfaat

a. Memperoleh data kinerja keuangan perusahaan lebih cepat dan lebih bisa dipercayab' Mengurangi biaya dan usaha dalam'rangka peiolehan dan analisis datac. Memudahkanpekerjaan
d' Fokus pekerjaan dapat.lebih di arahkan pada analisis kegiaran yang memberi nilai tambah,e. Peningkatan efisiensi dan kecepatan meialui p"rungt ut ti nut ffiaigunakun.
Perusahaan Perangkat Lunak

L.r"k^:::::::lT,_ t.tqlT, ]y.r\ kepada. perusahaan sistem dan rr untuk merakukan
:*S,.:T:Jil f :dik mereka. Hal ini akan membei rnunr*, u"-.upu-, *"##:,*T"l:fg:.,1_.T*h:"",uIyk _";s;J;;;i'.,",,?"aar data daram mentransrer

c.
d.

7.

8.

infr
i:i?T1i::i:::li:1l:yilg1)*",shindari koniik [","";;i;iy;;s;i"k,0ftff[; iffiliHl

8l

berbagai standar yang diguiakan.



4.

b' Meningkatkan nilai dan daya saing data yang dihasilkan oleh bursa saham bagi berbagai institusidan investor privat.
c' Memperkuat transparansi dan keakuratan informasi di pasar modal.

Analis Investasi
Dengan menggunakan.XBRl, analis dan penasehat keuangan akan memperoleh manfaat berupa:a' Mendapatkan data keuangan perusahaan yang lebih traisparan,jelas dan konsisten.b' Meningkatkan kemampuan dalam *"runguni dan.m_embanainjtan laporan keuangan perusahaan

-dalam 
jarak yang jauh menggunakan serangkaian informasi keiangan yang mendalam.c' Memperoleh perangkat lunak yang lebih b;ik dalam melakukan analisis, ierbandinlan dan tolakukur.

d' Efisiensi meningkat_dalam upaya pencarian informasi tertentu perusahaan.e' Mampu memilih data dari berbagai perusahaan dalam waktu yang sangat singkat untukmelakukan perbandingan dan analisis.

Perbankan, Lembaga pinjaman dan Kredit
Melalui penggunaan XBRL, baik perbankan ataupun lembaga kredit akan memperoleh keuntungan
berupa:
a' Memperoleh data dengan lebih cepat dan dapat dipercaya melalui sistem pelaporan otomatisb, Mengurangi biaya dalam pengolahan data
c' Analisis informasi keuangan dapat dilakukan dengan lebih dipercaya dan efektif menggunakan

proses yang otomatis
d. Pelacakan atas kinerja keuangan dapat dilakukan secara cepat dan efisiene' Pembuatan keputusan kredit ataupun keputusan lainnya yang berkaitan dengan debitur dapat lebihdipercaya dan memberikan respon kepada krien dengan lebih cepat pura.

Perusahaan Data Keuangan
Pengadopsian XBRL oleh perusahaan data keuangan, mampu memberikan manfaat berupa:a' Memperoleh data keuangan perusahaan yang tilah di standarisasi
b' Mengurangi biaya secara signifikan aatam attiv;tas perolehan, penyimpanan data keuangan

melalui otomatisasi proses tersebut.
c. Merubah uapaya perolehan data secara rutin dengan kegiatan yang lebih otomatisd' Menyediakan data kinerja keuangan perusahaai yang-lebih L"fit, t.tit jelas, lebih dalam sertalebih akurat
e. Menghasilkan produk data yang rebih banyak dan lebih dapat digunakan.

Akuntan
Penggunaan XBRL oleh perusahaan, memungkinkan akuntan untuk memperoleh berbagai manfaat
berupa:
a' Memperoleh data kinerja keuangan perusahaan lebih cepat dan lebih bisa dipercaya
b. Mengurangi biaya dan usaha dalam rangka peiolehan dan analisis datac. Memudahkan pekerjaan
d' Fokus pekerjaan dapat lebih di arahkan pada analisis kegiatan yang memberi nilai tambah,e. Peningkatan efisiensi dan kecepatan melalui perangkat trnut yu"jaigunakan.

Perusahaan Perangkat Lunak
XBRL.menawarkan perangkat lunak kepada perusahaan sistem dan IT untuk melakukan
pengembangan produk mereka. Hal ini akan member manfaat, berupa:
a' Memungkinkan kepada perusahaan untuk mengadopsi suatu'standar data dalam mentransfer

informasi bisnis dan keuangan, menghindari konflik komersial yang diakibatkan oleh konflik dari
berbagai standar yang digunakan.

6.
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Premuroso dan Bhatacharya (2007) Dalam penelitiannya yang berjudul ,,clo early and voluntaryfilers of Jinancial information in xBM format signal" ,i)rrio, corporate governance andoperating performance " menunjukkan k-emanfaatan penggunuun XBRL. Mereka menemukanbahwa perusahaan yang menggunakan xPY tertoretal? fositip dengan kualitas corporategovernance dan kinerja perusahaan termasuk likuiditasnva.

Pertimbangan Pengadopsian XBRL
American Accounting Association (2004) memberikan arahan berkenaan dengankeinginan institusi ataupun regulator yang ingin rn.nguaopri igRL, selain pertimbangan manfaatdi atas' Pertimbangan lain adilah ueit<ait-an 

{".ngu16iuvu. B;y" yang akan timbul dalam prosesadopsi XBRL menurttt AAA (2004) di bagi ke dalam aua tlnmpJk, yaitu uiuvu u"ru.lud dantidak berujud' Untuk biaya berujud termas-uk di-dalamnyu uiuyu infrastruktur, biayakas tunaiuntuk aktivita-s perencanaan, implementasi_ dan faktor pendukung lainnya dalam menggunakanXBRL' Dalam tahun-tahun.awal pengadopsian XBRL, biaya perangkat lunak dan biayainfrastruktur akan mengambil po.ri t.ib..ui. Na*un seiring waktu, biaya tersebut menjadisemakin tidak materil.
Untuk biaya tidak berujud termasuk di dalamnya adalah pengaruh penggunaan XBRLterhadap produktivitas' Hal ini dikarenakan pada bagian awal p".r.ut uin atcan mJighasilkan duaformat laporan keuangan berbeda, yang penama adilah laporan keuangan *"rlgr?"nan formatregular yang biasa digunakan dan kedua laporan keuangan menggunakan format XBRL.Penyiapan laporan keuangan secara parallel ini akan ,"rib".ikun beban kepada organisasi.Namun dengan dorongan penggunaan SEC dan kesiapan perusahaan, biaya tidak'berujud inijugaakan hilang, karena perusahaan hanya akan menyiapkan ,ut, jenis lapora, t.r"ng", *.i".Dalam proses adopsi dan implementasi XBRL, di tahun+ahun awal perusahaan juga harusmenentukan XBRL taxonomy yang sesuai dengan kebutuhan p.ru.ut uun 

-**un 
tidakbertentangan dengan panduan yurg udu dalam XBRL konsorsium. Berkaitan dengan penyusunanYBRL taxonomy tersebut, AAA (2004) memberikan beberapa arco. yang harus dipertimbangkan

dalam menentukan taxonomy yang sesuai, yaitu:
l' Teknis' Taxonomy haruslah sesuai dengan panduan Taxonomy yang ada (dalam hat ini xBRLspecification 2.1)

Menciptakan perangkat lunak yang mampu mendukung penyiapan dan publikasi data keuangandalam format XBRL.

H,:t#[lffirTffi?-at 
lunak guna memilih, membandingkan darr menganalisis data keuangan

Dapat digunakan' Taxonomy yang digunakan haruslah dapat disesuaikan dengan kode sIC(Standard Industrial Code) duaatau tiga digit.
Kelengkapan' Seluruh taxonomy yang dihisilkan haruslah mampu menampung lebih dari 90%informasi yang dibutuhkan SEC. Taxonomy yang dihasilkan haruslah dipetakan dengan sangatbaik bagi perusahaan ataupun akuntan, aan tlaat aia data ru,r, i**
Aksesibilitas ' Taxonomy yang dibangun haruslah r"rrui i"ni*'roiono*y standar akses inrernetdi lokasi manapun.
Konsistensi' Taxonomy yang dibangun haruslah dapat tidak berubah dari waktu ke waktu, danjikaada penambahan dokumen yang baru haruslatr tiaat bertentangan dengan dokumen tdxonomyyang telah ada.
Kegunaan informasi. Informasi yang dikembangkan menggunakan XBRL haruslah dapatdianalisis tanpa harus melakukan entri kembali
Dapat.diperbandingkan. Taxonomy yang dikembangkan haruslah dapat digunakan oleh seluruhperusahaan dan industri yangada.
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8' Pelaporan berkelanjutan. Taxonomy yang digunakan haruslah didasarkan pada teknologi yang
memungkinkan laporan keuangan disaj ikan s ecara berkelanj utan.

9'- Dapat dipahami' XBRL yang dikembangkln haruslah dapaidibaca dan dipahami oleh manusia.l0' otoritas' Taxonomy yang dikembangkin haruslah mendukung standar pelaporan keuangan danpraktik umum yang berlaku.

Aktivitas Berbagai Regulator Globar Berkenaan XBRL
SEC di Amerika Serikat menggunakan EDGAR yang didasarkan pada XBRL dalamprogram penyajian informasi sukarela berdasarkan Seiurity Exchange'Act of 1934 danInvestment Company Act 0f 1940. FET (The Financial Executive International) merupakan satudari 10 organisasi dunia yang menggunakan XBRL pertama kali. Selanju;"y;Fb;a mengadopsiXBRL di tahun 2003 untuk bank-bank yang adadi Amerika Serikat.
Di dunia internasional, selain Amerika Serikat, terdapat beberapa negara yang juga telah

mengadopsi XBRL dan mcnjadikannya pilot project, diantaranya UK dlngan"UKintand RevenueAuthority (HM Revenue & Customs), serta ix br*ponies Holuse. Selanjutnya KOSDAe (Bursa
saham Korea), Bursa saham Tokyo, Dinas Perpajatan Jepang. Hingga saat ini anggota 1BRLinternasional' diantaranya Australia, Jerman, (oi.u, tonion, Selandia Baru, Tokyo, Belanda,
Prancis dan Spanyol. Pemerintah Belanda guna mendukung XBRL meluncurkan Dutch
layn9w Project, yang didesain untuk menguiangi keterbatasan pelaporan keuangan dan bisnisBelanda ke Pemerintah. 

. 
Bank Spanyol (banco de Espana) 

'menggunat<an 
igRt dalammemonitor potensi pe.ncucian uang (money laundry) oleh perusahuun lofu"l $**iBerbagai aksi yang dilakukan oleh berbagai regulator dan organisasi dunia di atas

merupakan perujudan dukungan sekaligus keterlibatan meieka dalam p.,rlraof.ip xeRL yurg
dipandang sebagai bagian dari upaya glgb,al untuk meningkatkan iorp"orati gorrrnon* dun
transparansi. Aksi regulator dan organisasi dunia tersebut ju[a menunjukkun bafaimana aplikasi
{!ry dapat diterapkan pada berbagai b1{anq d-an tujuan oiganisasi. Nurnun ,riuura dari tujuanXBRL adalah memfasilitasi proses penyajianlnformasi keuaigan dan bisnis pe.usahaan melalui
media elektronik yang terintegrasi menggunakan Internet.

Farewell (2006) memberikan gambaran rinci perkembangan XBRL di Amerikan Serikat
dan Eropa, yaitu:

o 2005 awal, SEC di Amerika Serikat memulai projek untuk memasukkan XBRL dalam pengisian,
pengumpulan, dan analisis data elektroniknya dalam suatu sistem yang disebut EDGAR(Electronic Dctta Gathering, Analysis and Retrieval).

' Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di USA menuntut seluruh bank untuk melaporkan
laporan keuangan mereka dalam format XBRL.o Lebih dari 66Yo akuntan menerapkan dan menggunakan XBRL.

' Di Belanda, 16 dari Dutch Lltater Boards menerapkan XBRL, yang mendorong pemerintah untuk
menggunakan XBRL secara luas.

o Flickinger (2006) menyebutkan tiga contoh implementasi XBRL di Jerman, yaitu The Deutsche
Bundesbank (Bank sentral Jerman), Deutsche Borse (Bursa saham Frankfurtj 'dan- 

ieutsche Bank(Bank swasta Jerman ternama).

' Selama tahun2004, komisi Eropa mengeluarkan I juta Euro untuk mempromosikan XBRL di EU.t International Accounting standards Committee Foundation (IASCF) secara periodic
mengumumkan pemutakh iran XB RL taxonomy.

Buys (2008) dalam penelitiannya merinciperkembangan XBRL di Afrika Selatan, yaitu:o XBRL di Afrika Selatan di awali dengan membentuk badan yang mengelola dan
mengembangakan XBRL di bawah lembaga custodian South African'Insiitute of Chartered
Accountants (SAICA), dimana anggotanya terdiri dari KAP big four, gursa saha m lsE, South
African Reserve Bank, regulator, bank dan institusi keuangan serta perguruan tinggi.
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' Di tahun 2004, Bursa saham JSE menjadi bursa saham global pertama yang melakukan pelaporankeuangan untuk periode 2002 dan 20b3 menggunakan fo.rnui XBRL, dan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya.
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XBRL dan Ekspansi Format File peraporan Keuangan Basis Internet
Internet Financial Reporting (IFR) ataupelapoian keuangan berbasis internet merupakansuatu fenomena baru yang berkemlang cepat (Fetrivick, lggg; King,200l;Khan,2006). IFRmerupakan salah s.atu tentuk format penyajian menggunakan media elektronik selain mediakertas (Anderson dan Kapran, 1992; Anaerson aun {J"[o, 1992; Dunn et ar.,2001; Kelton,2006)' Berbeda dengan laporan keuangan elektronik_yang Jihasittan aplikasi penyusunan laporankeuangan, IFR memanfaatkan medii internet d"d-;;;ajikan inro.ma.i leuangan. olehkarenanya rFF. (Internet Financiat Rep,orting) m^erupakan penyajian laporan keuangan secaraelektronik yang menggunakan media'inter# (c";i, D'gi; Momanny dan shorman, lggg;Kelton' 2006)' IFR dalam pemanfaatanya dapat m"nggunukun berbagai format, sepertipenggunaan hyperlink, file audio dan video, format file"lang dapat di6rmat, serta grapikdinamik (Kelton dan yang, 2005).
Laporan yang disediakan pada IFR dapat berupa seluruh atau sebagian dari laporankeuangan, catatan kaki, pokot<-plt<ot dalam'laporan'k.uungun ataupun ringkasan laporankeuaiigan (Khan, 2006). Dengan meletakkan informasi keuangan dalam wehite perusahaan,pengguna dapat mencari, menyaring, menyajikan, ,"ngrnduh, atau bahkan menata ulanginformasi dengan biaya rendah dalam waktu yang aitutur,6n. Ini dikarenakan IFR tidak terbataspada graphik dan teks, namun juga adanya hlpertink, mesin pencari, *ulti*ealu dan aspekinteraktif pengguna (Kelton dan yang, 2005).
Pada saat ini lingkungan teknologi memungkinkan penyedia informasi menyediakaninformasi pembuatan 

.kep-utusin bagi penggunanya dalam berbagai format dan sumber. olehkarenanya peneliti darikalangan akademis rnrtui *"nginvestigasi bagaimana informasi keuangantersebut dilaporkan melalui media internet. Petravick [rrli ri.nemJkan bahwa 93%o perusahaanpada Fortune 150 menyajikan tipe laporan yang sama melalui web mereka. Ettredge et al.,(2001), dalam suatu survei melalui *ib, mnmukan bahwa perusahaan yang lebih besar danlebih kuat, menyajikan lebih banyak informasi k"ranga, Jiuanoingl*" ;";r-J;an kecil danberkembang.
Mengingat pentingnya pelaporan,keuangan basis internet (IFR) bagi perusahaan dalammengkomunikasikan kinerjanya kepada investJr, analis, dun pengguna informasi lainnya danluasnya cakupan jasa yang diberikan jika perus.ahaan menggunakan XBRL dalam menyajikaninformasi keuangannya. Maka XBRL akan-menjadi suatu lJirpatan besar bagi IFR perusahaan,terlebih XBRL dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan format file perusahaan yang telah adasebelumnya' Melalui-XBRL, IFR perusahaan tidak hanya ii-u.uttun pada kelompok tertentuyang telah teridentifikasi saja namun menjl!1le_uih luas lagi _karena'p".r*rruun pengadopsiXBRL telah menjadi bagian dari konsorsium XBRL internasioi-ral yang urun ,"tuio mendapatkanadvis pengembangan IFR-nya.

Kesimpulan
XBRL merupakan evolusi dari format file HTML, dan merupakan bagian dari bahasaXML (eXtensible .Marxup Language) yang menlaoi format file standar dalammengkomunikasikan informasi perusahaan menggunakan iirternet (Internet Financial Reporting).XBRL adalah produk konsorsium XBRL internasional yang memberikan banyak manfaat bagi
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pelaku bisnis dalam. XBRL.com. Ekspansi. pengembangan XBRL di dunia internasionalmenunjukkan pengembangan vang signifikan,.d;_r,.lt;tJ;psi oreh banyak negara. Kesamaantujuan dibangunnya XBRL oan tFR,"menjadikan.TBRL r#[ai bagian dari potensi format fileyang dapat digunakan dalam IFR. Namun dikarenakan "n"tsi-uitita, 
xL-nr.-vang dapatdisesuaikan dengan forryt.. fi]g rainnya. seperti yang dirujuk dalam ,BRL Taxonomy,menyebabkan XBRL menjadi faktor pendorong rr.rpunli tFi.-outu* ouniu-il*is. Sehinggakonteks IFR tidak hanyl sJsuai dengan kebutuhai p.rurutuu, dan pengguna, namunjuga sesuai

fl:1:::Jjl'dar 
vang berraku globar intuk tujuan p.iupo.u., Jun anarisis keuangan.
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