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ABSTRACT
Various countries globally have widely used eXtensible Business Reporting
Language (XBRL) technology for the financial reporting of public companies.
However, studies on the sophistication of XBRL technology and its potential for
improving the quality of disclosure have not been widely reviewed. This paper
examines this matter with the literature review method, and conclusions are
prepared based on qualitative analysis. The XBRL-based reporting system has
many advantages compared to the previous reporting system, including faster
data transfer, efficiency, and others. In addition, the tag system in XBRL allows
users to know more details about the information conveyed. The tag system allows
users to search for relevant information and easily compare with different
companies. Therefore, the management practice of disclosing financial statements
and financial statements is presented explicitly to users of financial statements.
Thus, the sophistication of a reporting system based on information technology
XBRL can increase transparency and better disclosure.
Keywords: XBRL, Financial Statement, Transparency, Disclosure.
ABSTRAK
Teknologi eXtensible Business Reporting Language (XBRL) telah digunakan
secara luas oleh berbagai negara di dunia untuk pelaporan keuangan perusahaan
publik. Namun, kajian kecanggihan teknologi XBRL dan potensinya terhadap
peningkatan kualitas pengungkapan belum banyak di ulas. Tulisan ini bertujuan
untuk mengkaji hal tersebut dengan metode kajian literatur dan kesimpulan
disusun berdasarkan analisis kualitatif. Sistem pelaporan berbasis XBRL memiliki
banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem pelaporan sebelumnya, diantaranya
lebih cepat dalam transfer data, lebih efisien dan lain-lain. Sistem tag dalam XBRL
memungkinkan pengguna mengetahui lebih detail informasi yang disampaikan.
Sistem tag memungkinkan pengguna dapat mencari informasi yang relevan dan
dengan mudah membandingkan dengan perusahaan yang berbeda. Oleh sebab itu,
praktik manajemen pengungkapan laporan keuangan dan laporan keuangan tersaji
secara eksplisit kepada pengguna laporan keuangan. Dengan demikian,
kecanggihan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi XBRL dapat
meningkatkan transparansi dan pengungkapan yang lebih baik.
Kata Kunci: XBRL, Laporan Keuangan, Transparansi, Pengungkapan.
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PENDAHULUAN
XBRL merupakan akronim dari eXtensible Business Reporting Language
yang merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk pelaporan bisnis. Salah
satu pelaporan bisnis yang menggunakan XBRL adalah pelaporan informasi
keuangan. XBRL sebagai pelaporan informasi keuangan telah digunakan secara
luas diberbagai negara. Pelaporan informasi keuangan berbasis XBRL juga telah
dicanangkan dan digunakan di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan publik
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 22 Juni 2015 (Astria 2015).
Kecepatan dalam proses transfer data dan biaya yang lebih murah merupakan
salah satu keunggulan dari pelaporan informasi keuangan berbasis XBRL (Bonsón,
Cortijo, and Escobar 2009). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa penggunaan
XBRL dalam pelaporan informasi keuangan menyebabkan proses pembandingan
informasi laporan keuangan dapat dilakukan secara otomatis dan dapat
mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk proses pembuatan laporan
keuangan (Apostolou and Nanopoulos 2009). Keunggulan-keunggulan yang
dimiliki oleh sistem pelaporan keuangan berbasis XBRL tentunya akan
memudahkan manajemen dalam menyusun laporan keuangan dan membuat
kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Namun, terdapat hal yang menarik
untuk dicermati yaitu sejauh mana pelaporan informasi keuangan berbasis XBRL
bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi
persepsi pengguna informasi laporan keuangan tersebut.
Laporan keuangan akan memiliki kebermanfaatan bagi pengguna laporan
keuangan bergantung kepada kualitas informasi yang dikandung oleh laporan
keuangan tersebut. Investor dan kreditor tentunya menginginkan laporan
keuangan yang mengandung informasi yang berkualitas tinggi. FASB melalui the
statement of financial accounting concept (SFAC) nomor 1 (satu) menyampaikan
ketentuan terkait tujuan dari penyajian laporan keuangan oleh perusahaan.
Pernyataan SFAC nomor 1 (satu) menyebutkan bahwa kepentingan investor
potensial, kreditor, dan pengguna lainnya atas informasi laporan keuangan terlihat
dari sejauh mana informasi laporan keuangan tersebut menyajikan informasi
untuk membuat keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan-keputusan
serupa lainnya. Informasi laporan keuangan harus komprehensif, sehingga
informasi tersebut akan menarik untuk dipelajari bagi siapa saja yang memiliki
pemahaman rasional tentang bisnis dan aktivitas ekonomi (Rezaee 2002). Lebih
lanjut, Rezaee (2002) menyebutkan bahwa salah satu karakteristik informasi yang
berkualitas adalah adanya transparansi. Transparansi ini merujuk kepada
pelaporan dan pengungkapan yang lengkap. Semakin transparan proses pelaporan
keuangan, maka akan semakin mudah untuk memperoleh dan menilai sifat dari
transaksi dan kualitas laporan terkait lainnya (Rezaee 2002).
Tulisan ini bertujuan menganalisis pelaporan keuangan berbasis XBRL dan
potensinya untuk meningkatkan transparansi yang selanjunya akan mengarah
kepada peningkatan kualitas pengungkapan. Tulisan ini disusun melalui kajian
literatur berupa artikel-artikel yang di terbitkan di jurnal-jurnal internasional dan
kesimpulan disusun berdasarkan analisis kualitatif. Tulisan ini berkontribusi
terhadap pengembangan kajian tema XBRL dan pelaporan keuangan serta
membangun kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi informasi di era
revolusi industri 4.0 baik itu oleh pemerintah maupun sektor-sektor swasta.
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TELAAH LITERATUR
Pengungkapan Keuangan
Penelitian tentang manajemen pengungkapan menunjukkan bahwa
pengungkapan laporan keuangan yang disampaikan oleh manajer didasarkan oleh
berbagai alasan, seperti Gibbins, Richardson, and Waterhouse (1990)
menyampaikan bahwa pengungkapan sebagai penyampaian informasi yang
disengaja. Stocken and Verrecchia (2004) menyebutkan bahwa manajemen
pengungkapan sebagai manipulasi strategis atas informasi keuangan untuk
menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan menyajikan informasi yang
relevan. Motivasi manajer untuk melakukan manajemen pengungkapkan adalah
sebagai upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan (Verrecchia 1983).
Manajemen pengungkapan juga bertujuan untuk melindungi informasi yang
dimiliki agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Fan and Wong
2002). Dengan adanya manajemen pengungkapan maka pengungkapan dapat
terjadi dengan adanya manipulasi laporan keuangan dan mungkin juga dapat
dikaitkan dengan pilihan manajer atas sistem pelaporan keuangan yang diinginkan
(Stocken and Verrecchia 2004). Pilihan sistem pelaporan keuangan merupakan
sebuah upaya untuk menjaga kesesuaian antara pilihan kebijakan perusahaan dan
prosedur akuntansi perusahaan (Stocken and Verrecchia 2004).
Pengungkapan bukanlah pengganti dari sistem akuntansi yang mungkin
saja menyajikan informasi yang menyesatkan (Hake 2005). Sebagai contoh,
akuntansi berbasis kas untuk harga pokok penjualan menyajikan informasi yang
menyesatkan, meskipun dalam catatan laporan keuangan jumlah dasar akrualnya
diungkapkan. Catatan atas laporan keuangan tersebut pada umumnya menguatkan
atau menjelaskan item-item yang disajikan pada bagian utama laporan keuangan.
Informasi tambahan tersebut mungkin juga merupakan perincian yang disajikan
dalam perpektif berbeda dari perpektif laporan keuangan.
Laporan keuangan secara umum diterima sebagai sesuatu yang bersifat
formal dan terstruktur yang merupakan sebuah cara untuk bertukar informasi
keuangan. Item-item yang tersaji dalam laporan keuangan juga harus memenuhi
kaidah atau definisi elemen dasar yang termaktub dalam kerangka konseptual
penyusunan laporan keuangan (Kieso, Weygandt, and Warfield 2004). Poin
penting lainnya dari laporan keuangan adalah harus memenuhi unsur keterukuran
dengan kepastian yang memadai, relevan, dan andal.
Laporan keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip yang berterima umum
dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, karena laporan keuangan dimaksudkan
untuk membantu investor dan kreditor dalam mengambil keputusan. Upaya
regulasi ini dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih kompleks dan
dapat menimbulkan kurangnya transparansi (Heffes 2005). Kurangnya
transparansi cenderung akan mengakibatkan kurangnya manfaat informasi yang
disajikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan derajat ketidakpastian di antara
pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan akan cenderung
menghadapi peningkatan tingkat risiko, ketika terdapat potensi manipulasi yang
dilakukan oleh manajemen pada informasi pengungkapan.
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Transparansi
Pengguna informasi keuangan menyadari bahwa mereka memiliki
ketergantungan pada sistem pelaporan keuangan perusahaan dan mereka akan
memusatkan perhatian pada pendapatan yang dihasilkan dalam kondisi risiko
yang lebih tinggi sebagai akibat dari upaya manajer melakukan manajemen
pendapatan (Allen and Cote 2005). Laporan pendapatan dan data keuangan
lainnya tidak selalu terlihat sebagai cerminan profitabilitas jangka panjang
perusahaan, ketika tingkat transparansi menurun. Kondisi ini tentunya berakibat
bagi pengguna yang tidak memiliki akses ke data keuangan, tidak memiliki
keahlian dalam mencari informasi keuangan dan tidak memiliki pengetahuan
tentang nilai wajar instrumen keuangan yang disajikan (Evans 2005).
Dalam menanggapi kurangnya transparansi yang dirasakan, pengguna
laporan keuangan berusaha mencari informasi terperinci tentang aset perusahaan
(Phillips 2000). Pengguna laporan keuangan berdiferensiasi antara perusahaan
berdasarkan efisiensi dengan apa yang mereka dapatkan tentang nilai pemegang
saham. Pengguna laporan keuangan tampaknya juga siap memberi penghargaan
kepada perusahaan agar perusahaan meningkatkan tingkat transparansi pelaporan
keuangan (Schipper 1989). Kondisi ini menegaskan bahwa pengguna laporan
keuangan membutuhkan informasi yang transparan dan mudah diakses dari
perusahaan (Harrington 2005).
Perusahaan cenderung akan merespons kebutuhan tersebut, organisasi
perusahaan berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan internal dan
tuntutan transparansi eksternal (Arya, Glover, and Sunder 2003). Perusahaan
dengan pendapatan lebih rendah dari yang diharapkan kemungkinan menurunkan
transparansi untuk menjaga harga saham (Hunton, Libby, and Mazza 2006).
Investor sebagai salah satu pengguna informasi keuangan akan tetap
mengharapkan transparansi yang tinggi (Hebb 2006), karena transparansi yang
tinggi dalam pelaporan keuangan lebih mungkin untuk mengurangi manajemen
pendapatan (Hunton, Libby, and Mazza 2006) dan kurangnya transparansi akan
menyebabkan manajer untuk menyembunyikan masalah akuntansi dan
memberikan pelaporan sesuai dengan kepentingan pribadi dari data keuangan
yang mereka miliki (Fan and Wong 2002).
Pilihan Sistem Pelaporan Keuangan
Sistem pelaporan keuangan antar entitas perusahaan akan memiliki
perbedaan, karena standar akuntansi memberikan kebebasan kepada entitas untuk
memilih kebijakan yang sesuai dengan entitas tersebut. Oleh sebab itu, pilihan
sistem pelaporan keuangan akan menentukan tingkat kecurangan yang terjadi,
sebagaimana yang diungkapkan oleh (Cohen 2004; Holthausen 1990; Stocken and
Verrecchia 2004) yang menyatakan bahwa keputusan manajemen untuk
memanipulasi laporan keuangan sangat tergantung pada pilihan sistem pelaporan
keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu kembali pada ketentuan
pengungkapan dan pilihan sistem pelaporan keuangan dalam menciptakan presisi
kebijakan dan prosedur akuntansi (Stocken and Verrecchia 2004).
Temuan Stocken and Verrecchia (2004), ketika seorang manajer
memanipulasi informasi keuangan secara strategis untuk secara artifisial
meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, manajer cenderung lebih suka kepada
laporan keuangan yang tidak transparan. Namun, ketika seorang manajer memiliki
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beberapa informasi pribadi yang tidak ditangkap oleh sistem pelaporan keuangan
perusahaan dan mungkin berisiko untuk dimanipulasi dalam laporan keuangan,
manajer kemungkinan tidak akan memilih kepresisian yang tinggi dari sistem
pelaporan keuangan. Stocken and Verrecchia (2004) menyatakan bahwa, jika
suatu perusahaan memilih kebijakan atau prosedur akuntansi yang tidak memadai
menangkap kinerja ekonomi perusahaan untuk suatu periode, sistem pelaporan
keuangan perusahaan akan menghasilkan informasi keuangan yang kurang presisi.
Manajemen Pengungkapan Keuangan
Manipulasi manajerial terhadap laporan keuangan kemungkinan juga akan
menghadapi dilema. Seperti dibahas sebelumnya, manajemen pengungkapan
keuangan kemungkinan akan melibatkan manipulasi strategis informasi keuangan
yang dihasilkan oleh sistem pelaporan perusahaan (Stocken and Verrecchia 2004).
Pengungkapan seperti itu termasuk dalam pengungkapan dan pengecualian dari
informasi keuangan dan terkait pada insentif ekonomi yang ada (Gibbins,
Richardson, and Waterhouse 1990). Keberadaan mekanisme organisasi yang baik
akan mendorong pengungkapan yang benar dan memperkecil peluang
pengungkapan yang artifisial.
Sebagai contoh, Gibbins et al. (1990) menemukan bahwa dalam pasar
yang teregulasi, masyarakat memiliki akses ke informasi yang berkaitan dengan
proses alokasi modal yang pada akhirnya akan menentukan profitabilitas
perusahaan. Dalam wawancara yang dilakukan, Gibbins et al. (1990) menemukan
bahwa ada keengganan untuk menyampaikan informasi tetapi juga terdapat
keinginan yang jelas untuk mempertahankan reputasi perusahaan dimata publik
dengan menyajikan informasi yang memadai tentang posisi keuangan perusahaan.
Manajer mengkhawatirkan efek pengungkapan keuangan berdampak pada
posisi kompetitif perusahaan, untuk itu mereka berusaha berhati-hati untuk tidak
memberi terlalu banyak informasi. Dapat dikatakan bahwa manajemen
pengungkapan keuangan dan pilihan sistem pelaporan keuangan ini terkait dengan
masalah transparansi. Sistem pelaporan keuangan dengan teknologi informasi
berbasis XBRL mungkin dapat menjadi alat yang efektif dan efisien untuk
menangani masalah pengungkapan informasi keuangan.
EXtensible Business Report Language (XBRL)
eXtensible Business Report Language atau XBRL adalah sebuah bahasa
komunikasi elektronik yang umumnya digunakan untuk melakukan transmisi dan
pertukaran informasi bisnis. Penggunaan XBRL akan menyebabkan terjadinya
penyempurnaan proses persiapan, analisis dan akurasi penyajian dan penggunaan
informasi bisnis (BEI 2020). Extensible Markup Language (XML) merupakan
bahasa yang digunakan dalam sistem XBRL. Pertukaran data elektronik XML
dijadikan sebagai standar bagi para pebisnis di Internet. Dalam menggunakan
XML, tag pengenal dilampirkan pada item data sehingga data dapat diproses
secara efisien oleh perangkat lunak komputer. Oleh karena itu, XML dapat
diterima secara luas di seluruh komunitas teknologi informasi sebagai metode
utama untuk menyediakan komunikasi data yang efisien (Bergeron 2003). Data
laporan keuangan perusahaan berbasis XBRL tersaji dalam bentuk dokumen
instance yang dapat unduh dan dibuka dalam perangkat lunak XBRL. Disamping
itu, data berbasis XBRL dapat dikonversi ke bentuk excel, pdf, dan txt.
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Pelaku bisnis, regulator, investor, kreditor dan lainnya memperoleh
banyak manfaat dari penggunaan laporan keuangan berbasis XBRL seperti,
meningkatkan efisiensi, kecepatan dan otomatisasi pengolahan data untuk
pengambilan keputusan-keputusan bisnis (BEI 2020). Apostolou and Nanopoulos
(2009) menyampaikan bahwa penggunaan XBRL dalam pelaporan memiliki
beberapa keuntungan antara lain, meningkatkan kualitas dan akurasi laporan
keuangan, proses komparasi informasi laporan keuangan yang dapat dilakukan
secara otomatis, meningkatkan reabilitas laporan keuangan, mengurangi waktu
dan biaya pembuatan laporan keuangan, memfasilitasi keberlangsungan laporan
keuangan dan pengungkapan, mengurangi kesalahan dalam proses impor dan
expor data, dan mengurangi biaya operasional dan upgrate sistem informasi.
Fokus utama XBRL menghasilkan standar untuk penggunaan laporan
keuangan yang lebih efisien, kemudahan menemukan informasi laporan keuangan
dan penggunaan kembali informasi tersebut (Hake 2005). XBRL menggunakan
sistem tag dalam mencari informasi-informasi yang lebih detail. Sistem tag
memungkinkan pemakai laporan dapat melihat informasi laporan keuangan lebih
dalam, tidak hanya sebatas angka-angka yang tertera.
PEMBAHASAN
Hodge, Kennedy, and Maines (2004) melakukan investigasi dalam konteks
pengakuan versus pengungkapan kompensasi opsi saham. Hodge et al. (2004)
menyelidiki apakah penggunaan fasilitas teknologi XBRL meningkatkan akuisisi
investor nonprofesional dan berperan
dalam mengintegrasikan informasi
keuangan dalam membuat keputusan investasi. Temuan Hodge et al. (2004)
menunjukkan bahwa ketika akuntansi opsi saham bervariasi antara dua
perusahaan, teknologi pencarian membantu pengguna untuk memperoleh dan
mengintegrasikan informasi yang relevan. Dalam percobaan yang dilakukan,
peserta yang menggunakan fasilitas teknologi XBRL lebih mungkin untuk
memperoleh informasi catatan kaki. Mereka juga lebih memungkinkan untuk
mengintegrasikan informasi catatan kaki dengan informasi terkait yang terdapat
pada laporan pendapatan ketika membuat penilaian dan keputusan. Ketika
dibandingkan dengan peserta yang tidak menggunakan fasilitas teknologi XBRL,
perbedaan dalam pengambilan keputusan investasi terlihat sangat jelas.
Berdasarkan hasil tersebut, Hodge et al. (2004) menyatakan bahwa
implementasi XBRL meningkatkan transparansi informasi laporan keuangan
perusahaan dan meningkatkan potensi manajer untuk melaporkan informasi yang
berkualitas. Usaha untuk mentautkan antara fasilitas teknologi pencarian dan
keputusan manajerial terkait pelaporan keuangan juga akan meningkatkan
transparansi tersebut. Hodge et al. (2004) meramalkan bahwa efek XBRL akan
dapat mengurangi pengungkapan yang dilakukan secara artifisial tentunya dengan
upaya meningkatkan kineja keuangan atau kondisi perusahaan.
Ketika XBRL meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan
manajemen pengungkapan untuk penggunaan informasi keuangan, keandalan dan
reputasi informasi keuangan akan lebih mudah untuk dianalisis dan dievaluasi.
Sebagai kosekuensinya adalah adopsi dari XBRL untuk proses pelaporan
keuangan akan sangat diharapkan, manajer akan lebih menyadari bahwa posisi
mereka di pasar modal akan terpengaruh. Karena itu, sikap dan keputusan mereka
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mengenai pilihan sistem pelaporan keuangan dan manajemen pengungkapan
keuangan dapat berubah.
Jika manajer menyadari bahwa manajemen pengungkapan kemungkinan
akan merusak reputasi perusahaan dan memengaruhi keputusan investasi
pengguna laporan keuangan setelah adanya adopsi XBRL, manajer akan menjadi
lebih cenderung memilih kebijakan akuntansi yang lebih tepat atau netral dan
prosedur dalam laporan keuangan. Begitu pula jika manajer menyadari adopsi
XBRL membuat transparansi manajemen pengungkapan keuangan, mereka akan
kecil kemungkinannya untuk melakukan manajemen pengungkapan keuangan
yang berbahaya bagi para pengguna laporan keuangan.
Berbeda dengan hasil penelitian Hodge et al. (2004) yang telah dibahas,
mari melihat dari hasil-hasil penelitian lainnya. Pelaporan keuangan berbasis
XBRL memiliki dampak positif pada tata kelola perusahaan, seperti yang
diungkapkan oleh Cohen, Schiavina, and Servais (2005) yang menyatakan bahwa
penggunaan teknologi informasi berbasis XBRL akan menciptakan peluang untuk
menurunkan risiko perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan
transparansi perusahaan. Sementara itu, Roohani, Furusho, and Koizumi (2009)
menyatakan bahwa penggunaan XBRL akan meningkatkan transparansi dan
selanjutnya akan meningkatkan corporate governance. Pengungkapan dengan
XBRL akan dapat memperlihatkan profil dari corporate governance perusahaan
(Callaghan and Nehmer 2009). XBRL juga akan memainkan peran dalam proses
pengambilan keputusan (Alles and Piechocki 2012).
Aspek lainnya dari XBRL adalah penggunaan XBRL akan meningkatkan
kualitas data (Cohen, Schiavina, and Servais 2005). Meningkatnya kualitas data
akan memberikan implikasi praktis pada kualitas data laporan keuangan. Zhu and
Wu (2011) mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan berbasis XBRL akan
meningkatkan kualitas data laporan keuangan dan meningkatkan efisiensi supplay
chain dalam jaringan lingkungan bisnis. Peningkatan kualitas data laporan
keuangan tentunya akan memberikan persepsi positif bagi pengguna laporan
keuangan (Pinsker and Wheeler 2009). Lebih lanjut, manfaat ini dapat
diidentifikasi pada pasar saham. Pelaporan keuangan menggunakan teknologi
informasi berbasis XBRL diharapkan memberikan manfaat kepada stakeholder
dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis. Keputusan bisnis yang diambil
oleh stakeholder terutama investor akan terefleksi dalam perubahan harga saham.
Yoon, Zo, and Ciganek (2011) yang melakukan penelitian di pasar saham Korea
menemukan bahwa adopsi XBRL mengurangi asimetri informasi di pasar saham.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Apostolou and
Nanopoulos (2009) yang menyebutkan bahwa adopsi XBRL dapat meningkatkan
metodologi pelaporan yang lebih baik dan mengurangi asimetri informasi.
Asimetri informasi yang berkurang akan meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan para investor. Penelitian yang dilakukan oleh Callaghan and Nehmer
(2009) terhadap adopsi awal sistem pelaporan keuangan berbasis XBRL di bursa
saham menemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi XBRL memiliki volume
perdagangan abnormal yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak
mengadopsi XBRL. Disamping itu, perusahaan yang mengadopsi XBRL memiliki
leverage keuangan yang lebih rendah (Callaghan and Nehmer 2009). Namun,
XBRL tidak dapat mengatasi pentingnya standar akuntansi, data akan berguna
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apabila dihasilkan di bawah aturan prinsip-prinsip yang berlaku umum (Apostolou
and Nanopoulos 2009).
Penggunaan teknologi informasi berbasis XBRL dalam pelaporan
keuangan dari perpektif lainnya memberikan persepsi yang positif bagi pengguna
laporan keuangan (Pinsker and Wheeler 2009). Teknologi informasi berbasis
XBRL perlu diperluas lagi, tidak hanya pada perusahaan publik tetapi juga kepada
perusahaan non publik. Komunitas XBRL merasa bahwa teknologi informasi
berbasis XBRL dapat memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan masyarakat,
sehingga perlu dibangun kesadaran penggunaan XBRL dalam pelaporan keuangan
(Gray and Miller 2009). Dengan demikian, pelaporan keuangan berbasis XBRL
telah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
KESIMPULAN
Penggunaan teknologi informasi berbasis XBRL untuk pelaporan keuangan
memperlihatkan bahwa teknologi XBRL mampu meningkatkan transparansi dalam
pelaporan keuangan. Peningkatan transparansi dengan penggunaan sistem XBRL
ini, tentunya akan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan. XBRL
perlu untuk dimasyarakatkan agar entitas-entitas mengetahui teknologi informasi
XBRL ini dan berbagai manfaatnya. Entitas-entitas tersebut di dorong untuk
menggunakan teknologi XBRL dalam pelaporan keuangan mereka, sebagai mana
entitas-entitas di negara-negara maju yang telah menerapkan teknologi XBRL.
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