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SARI

Bala Bara, Bastian D.S. 2016. “Analisis Pengaruh Corporate Governance Dewan
Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi”. Skripsi.
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:
Drs. Asrori, MS.

Kata Kunci: Konservatisme akuntansi, Tata Kelola Perusahaan, Teori
Keagenan, Teori Shareholder, Teori Stewardship.

Konservatisme akuntansi adalah suatu konsep yang didefinisikan sebagai
suatu prinsip kehati - hatian yang mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui
pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah,
dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. Konservatisme akuntansi ini dianggap
bisa mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan seperti yang terjadi pada
PT. Kimia Farma tahun 2001 yang disebabkan oleh penggelembungan laba, karena
prinsip ini dapat mencegah pelaporan laba yang overstatement.

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode
populasi sasaran yang mana karakteristik dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar dan menerbitkan laporan keuangannya dalam mata uang
Rupiah (Rp) secara lengkap terkait data yang dibutuhkan dalam variabel-variabel
penelitian pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 – 2014. Pengumpulan data
yang dilakukan menghasilkan sampel penelitian sebanyak 26 perusahaan
manufaktur. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berupa
independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan
komisaris, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan kompetensi
komite audit secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu
konservatisme akuntansi. Secara parsial variabel kompetensi dewan komisaris,
frekeunsi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit berpengaruh positif
signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Proporsi komisaris independen,
ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap
konservatisme akuntansi.

Simpulan dari penelitian ini yaitu kompetensi dewan komisaris, frekeunsi
pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit terbukti mampu
meningkatkan konservatisme akuntansi di perusahaan, sedangkan proporsi
komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit akan
menurunkan konservatisme akuntansi di perusahaan. Saran bagi perusahaan yaitu
dalam menentukan proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan
komite audit perusahaan harus sesuai kebutuhan perusahaan. Sedangkan untuk
peneliti selanjutnya menggunakan pengukuran konservatisme yang lain seperti
market to book ratio dan menambahkan organ – organ good corporate governance
yang lain dalam penelitian.
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ABSTRACT

Bala Bara, Bastian D.S. 2016. “Analysis of Effect Corporate Governance Board
of Commissioners and the Audit Committee Against Accounting Conservatism”.
Final Project. Accounting Department, Faculty of Economics. Semarang State
University. Advisor: Drs. Asrori, MS.

Keyword: Accounting Conservatism, Agency Theory, Corporate Governance,
Shareholder Theory, Stewardship Theory.

Accounting conservatism is a concept that is defined as a carefully
principles that recognizes the costs and losses more quickly, recognizing revenue
and profit more slowly, assessing the assets with the lowest value, and liabilities
with the highest value. Accounting conservatism is considered to prevent fraud
financial statements as happened in PT. Kimia Farma in 2001 caused of
overstatement profit as this principle may prevent reporting earnings overstatement.

Population in this research is manufacturing companies listed in Indonesia
Stock Exchange 2012-2014. This study uses where the characteristics of the target
population in this study is a manufacturing company that registered and publishes
its financial statements in Indonesian Rupiah (IDR) complete the required data
related to the variables of research on the Indonesia Stock Exchange during the
years 2012 – 2014. Data collection is to produce samples are 26 manufacturing
companies. The analysis technique used is multiple linear regression.

The results showed that independent variables such as independence of the
board of commissioners, board size, the competence of the board commissioners,
frequency of audit committee meeting, the size of the audit committee, and the
competence of the audit committee simultaneously affect the dependent variable,
accounting conservatism. In partial competence of the board of commissioners,
frequency of audit committee meetings, and the competence of the audit committee
significant positive effect on accounting conservatism. The proportion of
independent commissioners, board size, and the size of the audit committee
negatively affect accounting conservatism.

Conclusions of this research is the competence of the board of
commissioners, the frequency of audit committee meetings, and the competence of
the audit committee proved to increase the conservatism of accounting in the
company, while the proportion of independent commissioners, board size, and the
size of the audit committee will reduce the conservatism of accounting at the
company. Suggestions for the company in determining the proportion of
independent commissioners, board size and audit committees of companies should
fit the company's needs. As for further research using other measurements such
conservatism market to book ratio and add organs - organs other good corporate
governance in the study.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konservatisme akuntansi adalah salah satu prinsip – prinsip akuntansi yang

digunakan demi tercapainya tujuan laporan keuangan. Secara tradisional,

konservatisme dalam akuntansi dapat diterjemahkan melalui pernyataan “tidak

mengantisipasi keuntungan, tetapi megantisipasi semua kerugian” (Watts, 2003a).

Konsep ini didefinisikan sebagai suatu prinsip kehati - hatian yang mengakui biaya dan

rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan

nilai yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. Konservatisme

akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-

angka pendapatan dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya cenderung

tinggi. Akibatnya, laporan keuangan akan menghasilkan laba yang terlalu rendah

(understatement). Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut

prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya.

Prinsip konservatisme merupakan prinsip pengecualian atau prinsip yang

mengubah konsensus umum. Dikatakan mengubah karena prinsip ini membuat

pembatasan pada penyajian data akuntansi yang relevan dan terpercaya. Menurut

prinsip ini, apabila kita dihadapkan untuk memilih antara dua atau lebih prinsip

akuntansi yang sama – sama diterima, kita harus mengutamakan pilihan yang
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memberikan pengaruh keuntungan paling kecil pada equity pemilik. Lebih

khusus lagi kita harus memiliki nilai yang paling rendah untuk melaporkan pos aktiva

dan hasil, dan nilai yang paling tinggi untuk melaporkan pos kewajiban dan biaya yang

akan dibayar. Prinsip konservatisme ini menggambarkan bahwa akuntansi itu

menganut sikap pesimis sewaktu memilih prinsip akuntansi untuk menyusun laporan

keuangan (Harahap, 2011:90).

Penerapan konservatisme akuntansi di masa lalu telah digunakan ketika

berurusan dengan ketidakpastian dalam lingkungan dan terlampau optimisnya pemilik

serta juga ketika melindungi kreditor terhadap distribusi yang tidak sah atas aktiva

perusahaan sebagai deviden (Belkaoui, 2006:288). Prinsip konservatisme dapat

mencegah kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, karena prinsip

ini dapat mencegah pelaporan laba yang overstatement. Seperti kasus yang menimpa

PT Kimia Farma Di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia

Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut

telah diperiksa (audited) oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Akan tetapi,

Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar

dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, pada 3

Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001 disajikan kembali (restated)

karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang

telah direvisi, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99 milyar, atau lebih rendah

24,7% dari laba sebelum direvisi. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku

yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 milyar, pada unit Logistik
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Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 milyar, pada unit

Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 milyar dan

overstated penjualan sebesar Rp 10,7 milyar (Syahrul dalam tempo.co.id).

Konservatisme akuntansi selain memiliki kelebihan seperti dapat mencegah

kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, karena prinsip ini dapat

mencegah pelaporan laba yang overstatement. Konservatisme juga memiliki

kekurangan seperti banyak kritik mengenai kegunaan suatu laporan keuangan jika

dengan menggunakan metode yang sangat konservatif. Laporan akuntansi yang

dihasilkan dengan metode yang konservatif cenderung bias dan tidak mencerminkan

realita (Kiryanto dan Supriyanto, 2006). Pendapat ini dipicu oleh oleh definisi

mengenai akuntansi konservatif, dimana metode ini mengakui kerugian lebih cepat

daripada pendapatan. Monahan (1999) menyatakan bahwa semakin konservatif

akuntansi maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias. Kondisi yang

demikian menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut sama sekali tidak berguna

karena tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Namun, ada

juga pendapat yang mendukung seperti pernyataan Francis et al., (2005) dalam

Georgokopoulus et al., (2011) berpendapat bahwa akuntansi konservatif menghasilkan

kualitas akuntansi yang tinggi.

Konservatisme akuntansi dalam penerapannya di perusahaan tidak akan

berjalan dengan baik jika tidak ditunjang dengan konsep dan aturan – aturan yang bisa

melandasi terciptanya tata kelola perusahaan baik sehingga pengelolaan aset dan

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan akan dikelola secara baik dan efisien. Oleh
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karena itu perusahaan – perusahaan perlu menerapkan corporate governance sebagai

konsep dan aturan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Organization for

Economic Cooperation and Development (2005) menyatakan bahwa corporate

governance merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan

mengendalikan kegiatan perusahaan. Sistem corporate governance memberikan

perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan

memperoleh return atas investasinya dengan benar. Corporate governance juga

membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang

efisien dan sustainable di sektor korporat. Corporate governance dapat didefinisikan

sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer,

kreditor, pemerintah.

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan

kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan menjamin

akuntabilitas manajemen terhadap para pemegang saham dengan mendasarkan pada

peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan

perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Semakin

baik penerapan corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan maka

diharapkan laporan keuangan yang disajikan juga akan mempunyai integritas yang

tinggi, yaitu laporan keuangan yang disajikan menunjukan informasi yang benar dan

jujur.

Penerapan corporate governance dilakukan oleh seluruh pihak yang ada di

dalam perusahaan. Adanya pihak dewan yang mengelola dan mengawasi kinerja
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perusahaan, penerapan corporate governance diharapkan akan menjadi lebih

maksimal. Dalam hal pengelolaan perusahaan, dewan direksi menetapkan kebijakan-

kebijakan yang harus diterapkan di dalam perusahaan. Sedangkan dalam hal

pengawasan kinerja perusahaan, dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja

direksi dan manajer dalam hal kesesuaian tugas yang dilakukan manajemen perusahaan

dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan memastikan bahwa

direksi dan manajemen perusahaan telah benar-benar bekerja dengan baik demi

tercapainya tujuan dari perusahaan. Penerapan corporate governance yang baik akan

membuat tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan juga menjadi baik. Hal ini

dikarenakan corporate governance adalah konsep yang digunakan demi tercapainya

pengelolaan perusahaan yang lebih baik bagi seluruh pengguna laporan keuangan.

Corporate Governance dalam komite nasional kebijakan governance (2006)

haruslah memiliki organ perusahaan dalam mendukung penerapannya. Organ – organ

perusahaan yang ada dalam corporate governance antara lain adalah rapat umum

pemegang saham (RUPS) dimana RUPS merupakan wadah para pemegang saham

untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang mereka tanam

diperusahaan. Lalu organ selanjutnya adalah dewan direksi yang bertugas dan

bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya adalah

dewan komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan

bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG. Lalu ada badan yang dibentuk sebagai

penunjang kinerja dewan komisaris, badan – badan tersebut adalah komite nasional dan
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remunerasi yang bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria

pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi, lalu ada komite kebijakan rasio

yang bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko

yang disusun oleh direksi, selanjutnya ada komite kebijakan corporate governance

yang bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara

menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, dan

yang terakhir ada komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris untuk

memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum dan struktur pengendalian internal perusahaan

dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan tugas yang dimiliki oleh organ perusahaan

tersebut dewan komisaris dan komite audit adalah organ perusahaan yang memiliki

pengaruh besar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dewan komisaris adalah sekelompok orang yang dibentuk oleh pemegang

saham yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau

seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Dewan

komisaris adalah sekelompok orang yang mewakili kepentingan dari para pemegang

saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan,

penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut. Dewan komisaris bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar

serta memberi nasehat kepada direksi, dewan komisaris yang efektif dalam melakukan

tugasnya akan mengurangi kesalahan atau kelalaian, sehingga efektifitas dari dewan

komisaris sebagai suatu mekanisme pengawasan, akan menentukan efektifitas dari
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penerapan corporate governance. Penerapan corporate governance yang baik akan

memberikan dampak terhadap laporan keuangan yang dihasilkan, perusahaan atau

manajemen akan sulit untuk melakukan manipulasi akuntansi karena adanya

pengawasan dari dewan komisaris sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai

dengan keadaaan yang sebenarnya dan berintegritas (Nuryanah, 2005).

Dewan komisaris adalah badan yang dibentuk guna mewakili kepentingan para

pemegang saham yang mana hal ini sesuai dengan teori shareholder. Teori shareholder

adalah teori yang menjelaskan bahwa tanggung jawab yang paling mendasar dari

direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (value) dari pemegang

saham. Jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan,

dan lingkungannya, maka value yang didapatkan oleh pemegang saham semakin

sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan

kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam

jangka panjang, termasuk peningkatan value pemegang saham (Smerdon dalam Sutedi,

2011).

Teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan

pemegang saham ini, memiliki tujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam

meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang mereka

lakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi shareholder mereka.

Dimana teori ini menyatakan bahwa tanggungjawab yang paling mendasar dari

manajemen perusahaan adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (value)

dari pemegang saham. Pemegang saham dalam mengawasi kinerja perusahaan
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membentuk sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan

yang terjadi pada suatu perusahaan, dimana sekelompok orang yang dipilih tersebut

bertugas untuk mengawasi kinerja dari pihak manajemen apakah pihak manajemen

telah melaksanakan tanggungjawab utamanya kepada pemegang saham dalam

meningkatkan value pemegang saham ataukah pihak manajemen belum melaksanakan

tanggungjawab yang telah diberikan kepada pihak manajemen tersebut. Sekelompok

orang yang dipilih oleh pihak pemegang saham untuk mengawasi kegiatan dari suatu

perusahaan tersebut adalah dewan komisaris.

Dewan komisaris harus memastikan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh

dewan komisaris haruslah memadai agar dewan komisaris dapat melaksanakan

tugasnya. Karakteristik dewan komisaris yang baik diantaranya haruslah meliputi

proporsi komisaris independen, ukuran dari dewan komisaris dan juga kompetensi dari

anggota dewan komisaris yang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh

perusahaan.

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan

komisaris dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut terkait dengan jumlah anggota

dewan komisaris yang akan mempengaruhi terhadap mekanisme pelaksanaan tugas

pengawasan terhadap perusahaan. Dengan adanya ukuran dewan komisaris yang lebih

besar maka akan memudahkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kinerja

perusahaan, dimana tugas dari anggota dewan komisaris akan menjadi lebih spesifik

dan terfokus pada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Dengan demikian perusahaan

yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan mengisyaratkan tingkat
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konservatisme yang tinggi pula. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh

Lara et al., (2005) yang menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang

kuat sebagai mekanisme corporate governance mensyaratkan tingkat konservatisme

yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Adanya ukuran

dewan komisaris yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan membuat kinerja dari

dewan komisaris dalam hal pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan jadi lebih

baik dan lebih optimal, sehingga dengan sesuainya anggota dewan komisaris yang ada

pada perusahaan akan meningkatkan tingkat konservatisme akuntansi yang ada di

perushaaan.

Kompetensi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan

komisaris yang penting. Kompetensi dewan komisaris adalah kemampuan atau

keahlian yang harus dimiliki oleh dewan komisaris mengenai pemahaman yang

memadai tentang akuntansi, keuangan dan sistem yang berlaku dalam perusahaan.

Memang anggota dewan komisaris tidak diharuskan seseorang untuk masuk dan

mengenal dunia bisnis, akan tetapi lebih baik lagi jika anggota dewan komisaris

mempunyai kompetensi di bidang ekonomi terutama akuntansi dan keuangan. Bray

dan Howard serta Goland dalam Kusumastuti et al., (2007) menyatakan bahwa

pendidikan universitas membantu seseorang dalam kemajuan karirnya, dimana

seseorang yang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir yang lebih tinggi dan

lebih cepat. Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan akuntansi dan

keuangan serta ditunjang pengalaman yang dimiliki dibidang akuntansi dan keuangan

maka diharapkan anggota dewan komisaris akan mempunyai kompetensi yang lebih
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tinggi dibandingkan yang tidak mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan.

Sehingga dengan begitu, maka dengan tingginya tingkat kompetensi yang dimiliki oleh

dewan komisaris maka diharapkan tingkat konservatisme yang diterapkan akan tinggi.

Proporsi komisaris independen yang merupakan salah satu karakteristik dari

dewan komisaris adalah bagian atau proporsi anggota dewan komisaris yang bukan

merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut,

dan tidak mewakili pemegang saham. Proporsi komisaris independen perlu

diperhatikan dengan baik sehingga terdapat independensi yang baik pula dalam proses

pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya komisaris

independen yang baik, maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan

semakin ketat dan baik, hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan akan

mensyaratkan sistem akuntansi konservatif yang baik sehingga menghasilkan kualitas

akuntansi yang tinggi.

Proporsi komisaris independen menjadi penting karena komisaris independen

adalah anggota dari dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang

berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham.

Hal inilah yang membuat komisaris independen menjadi bagian yang penting, karena

komisaris independen diharapkan sebagai komisaris bisa bekerja secara independen

dan tidak berpihak pada perusahaan sehingga komisaris independen akan mampu

melakukan tugas untuk mengawasi dewan komisaris dalam perusahaan dan mengawasi

bagaimana organisasi tersebut dijalankan dan melerai apabila terjadi sengketa antara

komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris
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independen dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki

resiko kecil dalam conflict of interest.

Sikap ketidak berpihakan yang dimiliki oleh komisaris independen ini sesuai

dengan perwujudan dari teori stewardship. Teori stewardship adalah teori yang

menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan – tujuan

individu tetapi lebih ditunjukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan

organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah

dirancang dimana para eksekutif atau manajemen sebagai steward termotivasi untuk

bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan

meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan

organisasinya. Teori stewardship didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi

dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk

bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1991).

Teori ini menjelaskan bahwa tidak adanya konflik kepentingan yang terjadi

antar pemegang saham dan manajemen yang ada perusahaan. Apabila terdapat konflik

kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen maka dapat

diselaraskan kembali melalui pencapaian tujuan organisasi. Komisaris independen

adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang

berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham

maka komisaris independen tidak akan memiliki benturan kepentingan. Komisaris

independen dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki

resiko kecil dalam conflict of interest. Komisaris independen Komisaris independen



12

memiliki tugas untuk mengawasi dewan komisaris dalam perusahaan dan mengawasi

bagaimana organisasi tersebut dijalankan dan melerai apabila terjadi sengketa antara

komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris sehingga

pemegang saham dan manajemen perusahaan akan menerapkan good corporate

governance.

Konservatisme akuntansi dalam penerapannya di perusahaan meski telah

didukung oleh dewan komisaris yang sebagian besar adalah pemegang saham utama

dan minim terjadi konflik kepentingan didalamnya, akan tetapi akan selalu ada pihak

– pihak yang akan tetap mempunyai benturan kepentingan di dalam sebuah entitas.

Benturan kepentingan ini biasanya terjadi antara pihak manajemen perusahaan dan

pihak shareholder perusahaan. Benturan kepentingan yang terjadi antara pihak

manajemen dan pihak shareholder umumnya sering terjadi di dalam sebuah entitas,

baik dalam pengambilan kebijakan, penentuan prinsip yang akan digunakan dalam

menyusun laporan keuangan dan lain-lain. Umumnya benturan kepentingan ini terjadi

akibat sikap yang terlampau optimis yang dimiliki oleh para pemegang kepentingan

(shareholders) yang mana mereka menginginkan bahwa perusahaan akan selalu

memeberikan laba atau keuntungan yang sama di setiap periode. Hal ini tentu saja akan

menjadi tekanan tersendiri kepada pihak manajemen yang mana dalam sebuah entitas

atau lingkungan bisnis yang tidak pasti maka perusahaan juga tidak bisa dipastikan

akan memiliki laba atau keuntungan yang sama setiap periodenya.

Konservatisme akuntansi dirasa cukup efektif oleh manajemen dalam untuk

menertalkan sikap yang terlampau optimis dari pemegang kepentingan kepada
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manajemen bahwa perusahaan tidak bisa selalu mendapatkan keuntungan atau laba

yang sama secara terus menerus. Pihak manajemen memang mempunyai kewajiban

untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Akan tetapi pihak

manajemen juga mempunyai andil dalam memaksimalkan kesejahteraan rakyat.

Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan para pemegang

saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk

memaksimumkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini

seringkali menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan (Faizal,

2004).

Masalah yang muncul antara manajer dan pemegang saham ini bisa terjadi

akibat adanya pemisahan fungsi antara fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan bertanggung jawab menyajikan laporan

keuangan kepada pemegang saham. Manajemen dalam perusahaan sering disebut

sebagai agen sedangkan pemegang saham sering disebut sebagai prinsipal. Agen dan

prinsipal diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan seringkali

kepentingan keduanya berbenturan (Lubis, 2010:91). Seringkali individu-individu

dalam organisasi bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri sehingga

mengabaikan kepentingan perusahaan.

Konflik keagenan akan terjadi antara manajemen dan pemegang saham akibat

kecenderungan manajer ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk konsumsi

pribadinya (Jensen and Meckling, 1976). Ketika persentase laba yang dihasilkan oleh

perusahaan lebih rendah dari pada persentase saham yang dimiliki oleh pemegang
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saham maka disinilah masalah antara pihak manajer dan pemegang saham timbul. Oleh

karena itu diperlukan sebuah badan atau komite yang dibentuk oleh perusahaan, yang

mana komite ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa pihak manajemen

perusahaan akan menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan benar. Badan atau

komite yang memiliki fungsi pengawasan demi tercapai tercapainya semua hal tersebut

adalah komite audit.

Komite audit yang merupakan salah satu organ perusahaan dalam penerapan

corporate governance diharapkan akan memberi keyakinan pada pihak shareholders

bahwa sumber daya ekonomis yang mereka investasikan diperusahaan dikelola dengan

semaksimal mungkin dan mereka pihak shareholders akan menerima return atas

sumber daya ekonomis yang telah mereka investasikan. Untuk itu maka pihak

manajemen dan shareholder perusahaan membuat kontrak kerja yang menggunakan

angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya, hal

ini dilakukan agar hubungan kontraktual ini berjalan dengan lancar dan benturan

kepentingan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham bisa teratasi.

Pembuatan kontrak kerja yang berupa angka – angka akuntansi yang dinyatakan dalam

laporan keuangan haruslah dibuat secara tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara

agen dan pemilik dalam hal terjadinya konflik inilah yang merupakan inti dari teori

keagenan (agency teory).

Laporan keuangan yang menjadi dasar dari kontrak kerja antara manajemen dan

pihak shareholder inilah yang menjadi acuan kinerja dari komite audit sebagai pihak

manajemen yang mengawasi kinerja perusahaan dalam hal penyusunan laporan
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keuangan. Jika laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan telah baik dan

memenuhi semua prinsip akuntansi berterima umum maka bisa diartikan bahwa komite

audit sebagai pihak manajemen telah melakukan tugasnya dengan baik.

Komite audit sendiri adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih

anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian,

pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002,

pengertian komite audit tidak diterangkan secara gamblang, tetapi pada intinya

menyatakan bahwa komite audit adalah suatu badan yang berada di bawah komisaris

yang sekurang-kurangnya minimal satu anggota komisaris, dan 2 (dua) orang ahli yang

bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik

dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung

kepada komisaris atau dewan pengawas. Hal tersebut juga senada dengan keputusan

Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite audit adalah

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan

tugas dan fungsinya.

Komite audit harus memiliki karakteristik baik guna tercapainya tujuan yang

telah diberikan oleh dewan komisaris. Sesuai dengan fungsi dari komite audit yang

bertujuan untuk meringankan serta membatu kerja dari dewan komisaris, maka

penelitian ini menggunakan tiga proksi karakteristik dari komite audit yaitu frekuensi

pertemuan komite audit, ukuran komite dan kompetensi komite audit audit untuk

mengukur sejauh mana kefektifan yang dimiliki oleh komite audit.
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Frekuensi pertemuan komite audit merupakan langkah yang digunakan untuk

mewujudkan efektifitas yang dimiliki oleh komite audit. Efektifitas komite audit dalam

melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal

memerlukan pertemuan yang rutin. Dimana pertemuan rutin yang dilakukan oleh

komite audit ini bertujuan untuk membantu komite audit dalam melakukan tugasnya

sebagai pemeriksaan internal perusahaan yang berhubungan dengan akuntansi dan

keuangan guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu

frekuensi pertemuan komite audit akan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam

penerapan konservatisme akuntansi di perusahaan. Wahid (2013) mengatakan bahwa

pertemuan komite audit berfungsi sebagai media formal untuk para anggota komite

audit dalam rangka pengawan proses corporate governance. Frekuensi pertemuan

komite audit yang dilakukan secara rutin akan membuat komite audit lebih sering

melakukan evaluasi dan hal ini akan menyebabkan tingkat konservatisme akuntansi

yang digunakan juga akan semakin baik.

Ukuran komite merupakan salah satu karakterisitk komite audit yang harus

dipenuhi keberadaanya dengan tepat. Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh

anggota yang ada dalam suatu komite audit. Komite audit haruslah memiliki jumlah

yang memadai untuk mengemban tanggung jawab yang telah diberikan berupa

pengendalian dan pengawasan aktifitas manajemen puncak. Ukuran komite yang lebih

besar menyebabkan adanya pertukaran pengetahuan dan informasi (Tao dan

Hutchinson, 2011) jumlah komite audit juga disesuaikan dengan ukuran perusahaan

dan tanggung jawab. Dengan adanya ukuran komite audit yang sesuai denga
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kebututhan peruahaan, maka diharapakan komite audit dapat melakukan pertukaran

pengetahuan dan informasi dengan baik sehingga mampu menunjang sistem

konservatisme akuntansi yang dijalankan di perusahaan dengan baik. Dengan demikian

perusahaan yang memiliki ukuran komite audit yang lebih besar akan mengisyaratkan

tingkat konservatisme yang tinggi pula.

Kompetensi komite audit yang handal dalam bidangnya adalah salah satu aspek

yang digunakan untuk mengukur katakteristik dari komite audit pada sebuah

perusahaan. Pengetahuan akan akauntansi dan keuangan yang baik akan menjadi dasar

yang kuat bagi para anggota komite audit dalam menjalankan tugas memeriksa dan

menganalisis laporan keuangan. Latar belakang pendidikan komite audit yang

berlandaskan pada akuntansi dan keuangan serta ditunjang oleh pengalaman dibidang

akuntansi dan keuangan merupakan modal yang sangat penting dan utama yang

menjadikan ciri penting bahwa komite audit melaksanakan tugas yang mereka emban

dengan baik dan efektif. Anggota komite audit yang mengusai keuangan akan lebih

profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan

Mason, 1984 dalam Rahman et al., 2006). Oleh karena itu semakin tinggi kompetensi

yang dimiliki oleh komite audit diharpakan konservatisme yang diterapkan oleh

perusahaan akan ikut tinggi.

Dalam penelitian ini, penulis mengembangkan masalah yang diteliti oleh

Ahmed AS dan Duellman S. (2007) yang melakukan penelitian tentang board of

Director Characteristic atau karakteristik dewan komisaris terhadap konservatisme

akuntansi. Penelitian tersebut menunjukan bahwa Inside directors berhubungan negatif
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terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan outside directors berhubungan positif.

Sedangkan ukuran dewan yang diukur dengan ukuran akrual tidak mempunyai

hubungan dengan konservatisme. Dan kemudian Wardhani (2008) yang melakukan

penelitian tentang tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dan hubungannya

dengan karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme corporate governance.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa keberadaan komite audit

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia.

Tetapi dalam penelitian ini Wardhani (2008) gagal menunjukan pengaruh dari

independensi dewan komisaris terhadap tingkat konservatisme akuntansi jika diukur

dengan menggunakan ukuran akrual. Tetapi jika diukur dengan menggunakan ukuran

konservatisme pasar maka proporsi komisaris independen  berpengaruh secara

signifikan. Lebih lanjut penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan komite audit

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Lalu

kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wulandini (2012) yang menunjuka bahwa

proporsi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris tidak berhubungan

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kompetensi komite audit dan

frekeunsi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terjadap tingkat

konservatisme akuntansi.

Adanya kasus kecurangan laporan keuangan yang disebabkan oleh kurang

baiknya corporate governance pada perusahaan dan perbedaan hasil dari penelitian

yang dilakukan oleh beberapa peneliti inilah yang mendorong penulis untuk

mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Duellman (2007) dan
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Wulandini (2012) dengan menggunakan sampel perusahaan yang ada di Indonesia.

Penulis disini ingin menggunakan kompetensi dewan komisaris dan karakteristik dari

dewan komisaris yang diwakilkan oleh proporsi komisaris independen dan ukuran

dewan komisaris, serta kompetensi dari komite audit dan karakteristik komite audit

yang diwakilikan oleh frekuensi pertemuan komite audit dan ukuran komite audit

sebagia variabel independen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul : ” Analisis

Pengaruh Corporate Governance Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap

Konservatisme Akuntansi ”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang ada di atas maka, permasalahan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah secara simultan variabel proporsi komisaris independen, ukuran dewan

komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi pertemuan komite audit,

ukuran komite audit, dan kompetensi komite audit berpengaruh terhadap

konservatisme akuntansi ?

2. Apakah secara parsial variabel proporsi komisaris independen dewan komisaris

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan

manufaktur yang ada di Indonesia ?
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3. Apakah secara parsial variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang ada di

Indonesia ?

4. Apakah secara parsial variabel kompetensi dewan komisaris berpengaruh

positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang ada

di Indonesia ?

5. Apakah secara parsial variabel frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh

positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang ada

di Indonesia ?

6. Apakah secara parsial variabel ukuran komite audit berpengaruh positif

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang ada di

Indonesia ?

7. Apakah secara parsial variabel kompetensi komite audit berpengaruh positif

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang ada di

Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah proporsi komisaris independen,

ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi pertemuan

komite audit, ukuran komite audit, dan kompetensi komite audit secara

simultan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan

manufaktur yang ada di Indonesia ?
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2. Untuk menemukan bukti empiris apakah proporsi komisaris independen dewan

komisaris berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada

perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia ?

3. Untuk menemukan bukti empiris apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh

positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang ada

di Indonesia ?

4. Untuk menemukan bukti empiris apakah kompetensi dewan komisaris

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan

manufaktur yang ada di Indonesia ?

5. Untuk menemukan bukti empiris apakah frekuensi pertemuan komite audit

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan

manufaktur yang ada di Indonesia ?

6. Untuk menemukan bukti empiris apakah ukuran komite audit berpengaruh

positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang ada

di Indonesia ?

7. Untuk menemukan bukti empiris apakah kompetensi komite audit berpengaruh

positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang ada

di Indonesia ?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi pihak yang

berkepentingan di perusahaan dalam mengatasi masalah antara pihak
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shareholder dan manajemen yang terjadi pada perusahaan yang salah satunya

bisa di selesaikan dengan prinsip konservatisme akuntansi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang

akuntansi mengenai hubungan karakteristik dewan komisaris, karakteristik

komite audit, kompetensi dewan komisaris, dan kompetensi komite audit

terhadap konservatisme akuntansi.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber informasi, refrensi dan

juga acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hubungan

karakteristik dewan komisaris, karakteristik komite audit, kompetensi dewan

komisaris, dan kompetensi komite audit terhadap konservatisme akuntansi.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Shareholder Theory

Shareholder theory atau teori shareholder adalah teori yang menjelaskan bahwa

tanggungjawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan

meningkatkan nilai (value) dari pemegang saham. Jika perusahaan memperhatikan

kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka value yang

didapatkan oleh pemegang saham semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan

oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk

memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan value

pemegang saham (Smerdon dalam Sutedi, 2011).

Teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan

pemegang saham ini, memiliki tujuan membantu manajemen perusahaan dalam

meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang mereka

lakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi shareholder mereka.

Dalam penciptaan nilai bagi perusahaan, manajemen perusahaan harus dapat

mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human

capital), aset fisik (physical capital) maupun structural capital. Apabila seluruh

sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik

maka akan menciptakan value added bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan
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kinerja keuangan perusahaan. segala tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan

pemegang saham. Pemegang saham dalam mengawasi kinerja perusahaan membentuk

sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan yang terjadi

pada suatu perusahaan, dimana sekelompok orang yang dipilih tersebut bertugas untuk

mengawasi kinerja dari pihak manajemen apakah pihak manajemen telah

melaksanakan tanggungjawab utamanya kepada pemagang saham dalam

meningkatkan value pemegang saham ataukah pihak manajemen belum melaksanakan

tanggungjawab yang telah diberikan kepada pihak manajemen tersebut. Sekelompok

orang yang dipilih oleh pihak pemegang saham untuk mengawasi kegiatan dari suatu

perusahaan tersebut adalah dewan komisaris.

Dewan komisaris adalah sekelompok orang  yang dibentuk oleh pemegang

saham yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau

seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Dewan

komisaris adalah sekelompok orang yang mewakili kepentingan dari para pemegang

saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan,

penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut. Dewan komisaris bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar

serta memberi nasehat kepada direksi, dewan komisaris yang efektif dalam melakukan

tugasnya akan mengurangi kesalahan atau kelalaian, sehingga efektifitas dari dewan

komisaris sebagai suatu mekanisme pengawasan, akan menentukan efektifitas dari

penerapan corporate governance.



25

Corporate governance dalam penerapannya haruslah memiliki dewan

komisaris yang mempu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada

direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan tata kelola dengan baik

dan benar. Dewan komisaris yang juga sebagian besar anggotanya adalah para

pemegang saham akan lebih mudah memberikan saran atau nasehat tentang metode

atau prinsip apa yang harus digunakan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan

baik dilingkup internal maupun external.

Dewan komisaris dengan demikian dapat dengan leluasa memberikan nasehat

mengenai metode konservatisme akuntansi ini kepada perusahaan karena mereka

sebagai anggota dewan komisaris sekaligus pemegang saham mengetahui dengan

benar seperti apa kondisi perusahaan dan langkah apa yang harus diambil bagi

kepentingan perusahaan kedepannya guna meningkatkan nilai perusahaan yang juga

akan meningkatkan laba perusahaan, dengan meningkatnya nilai dan laba perusahaan,

maka harga saham yang dimiliki perusahaan juga akan meningkat sehingga secara

otomatis hal ini akan meningkatkan keuntungan dari para pemegang saham. Hal ini

sesuai dengan teori shareholder yang mana teori ini menjelaskan bahwa tanggung

jawab yang paling mendasar dari para manajemen adalah bertindak untuk kepentingan

meningkatkan nilai (value) dari pemegang saham (shareholder).

2.1.2 Stewardship Theory

Stewardship theory atau teori stewardship adalah teori yang menggambarkan

situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan – tujuan individu tetapi
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lebih ditunjukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi,

sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang

dimana para eksekutif atau manajemen sebagai steward termotivasi untuk bertindak

sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan

organisasinya sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Teori

stewardship didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif

dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara

terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis,1991)

Teori ini memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antara manajer dan

pemegang saham dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan organisasi. Apabila

terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan steward, steward akan

menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai

(Susetyo, 2009). Teori stewardship dapat menjelaskan bahwa organ yang terdapat

dalam perusahaan akan memaksimalkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat

tercapai. Dengan demikian, organ-organ tersebut akan menerapkan good corporate

governance dalam perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Teori ini menjelaskan bahwa tidak adanya konflik kepentingan yang terjadi

antar pemegang saham dan manajemen yang ada perusahaan. Apabila terdapat konflik

kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen maka dapat

diselaraskan kembali melalui pencapaian tujuan organisasi, sehingga pemegang saham

dan manajemen perusahaan akan menerapkan good corporate governance.
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Komisaris independen yang merupakan salah satu karakteristik dari dewan

komisaris adalah bagian atau proporsi anggota dewan komisaris yang bukan

merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut,

dan tidak mewakili pemegang saham. Proporsi komisaris independen menjadi penting

karena komisaris independen adalah anggota dari dewan komisaris yang bukan

merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut,

dan tidak mewakili pemegang saham. Hal inilah yang membuat komisaris independen

menjadi bagian yang penting, karena komisaris independen diharapkan sebagai

komisaris bisa bekerja secara independen dan tidak berpihak pada perusahaan sehingga

komisaris independen akan mampu melakukan tugas untuk mengawasi dewan

komisaris dalam perusahaan dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan

dan melerai apabila terjadi sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang

saham dan dewan komisaris. Komisaris independen dianggap berguna karena mereka

bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam conflict of interest.

Sikap ketidakberpihakan yang dimiliki oleh komisaris independen ini sesuai

dengan perwujudan dari teori stewardship. Teori ini menjelaskan bahwa tidak adanya

konflik kepentingan yang terjadi antar pemegang saham dan manajemen yang ada

perusahaan. Apabila terdapat konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham

dan manajemen maka dapat diselaraskan kembali melalui pencapaian tujuan

organisasi. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan

merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut,

dan tidak mewakili pemegang saham maka komisaris independen tidak akan memiliki
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benturan kepentingan. Komisaris independen dianggap berguna karena mereka bisa

bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam conflict of interest. Komisaris

independen memiliki tugas untuk mengawasi dewan komisaris dalam perusahaan dan

mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan dan melerai apabila terjadi

sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris

sehingga pemegang saham dan manajemen perusahaan akan menerapkan good

corporate governance.

2.1.3 Agency Theory

Agency theory atau teori keagenan dalam perusahaan muncul karena adanya

hubungan antara agent dan principal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan

hubungan keagenan dalam konsep teori keagenan bahwa perusahaan merupakan

kumpulan kontrak kerja sama antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan

manajer (agent), dimana manajer (agent) bertugas dan bertanggung jawab atas

pengurusan dan pengendalian sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh principal.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu yang terlibat di perusahaan

bertindak atas kepentingan mereka masing-masing.

Principal (shareholders) mempercayai agent (manajemen) untuk mengurus

semua sumber daya ekonomis yang ada di dalam perusahaan sembari menunggu hasil

yang akan dia dapatkan dari perusahaan. Sedangkan Agent menerima tanggung jawab

yang dilimpahkan kepadanya untuk mengelola dan mengurus sumber daya ekonomis

yang ada pada perusahaan, dan mendapatkan keuntungan lewat kompensasi atau bonus
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jika sumber daya ekonomis yang mereka kelola dapat berjalan dan tumbuh dengan

baik. Oleh karena itu pihak agent berkewajiban untuk menyediakan laporan keuangan

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada principal atas pengelolaan sumber daya

ekonomis perusahaan.

Menurut Meisser et al., (2006) hubungan keagenan ini menyebabkan timbulnya

2 masalah, yaitu :

a) Terjadinya informasi yang asimetris (information asymmetry), dimana

manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi ketimbang principal

mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi entitas dari pemilik.

b) Terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat dari ketidaksamaan

tujuan antara manajemen dan principal (shareholders), dimana manajemen

tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Sebaliknya,

manajemen dapat melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan

pribadinya sehingga dapat merugikan principal.

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan (agency

relationship) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang diterapkan

antara pemilik perusahaan atau pemegang saham yang menggunakan agen untuk

melakukan jasa yang menjadi kepentingan dari pemilik, dalam hal ini terjadi

pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis besar, Jensen dan

Meckling menggambarkan dua bentuk keagenan yaitu antara manajer dengan pemilik

dan manajer dengan pemberi pinjaman (bondholder). Agar hubungan kontraktual ini

berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan
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kepada agen yang juga perlu diatur dalam sebuah kontrak yang menggunakan angka-

angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya.

Pembuatan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara agen dan

pemilik dalam hal terjadinya konflik inilah yang merupakan inti dari teori keagenan

(agency teory).

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetris

informasi yang muncul juga dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang

tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang ada di perusahaan (Putra,

2012). Karena sejatinya konflik keagenan akan terjadi antara manajemen dan

pemegang saham akibat kecenderungan manajer ingin mendapatkan penghasilan

tambahan untuk konsumsi pribadinya (Jensen and Meckling, 1976). Ketika persentase

laba yang dihasilkan oleh perusahaan lebih rendah dari pada persentase saham yang

dimiliki oleh pemegang saham maka disinilah masalah antara pihak manajer dan

pemegang saham timbul.

Mekanisme pengawasan yang tepat tersebut dapat diwujudkan melalui

corporate governance. Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan bahwa good

corporate governance menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk

meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang

saham. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan atau komite yang dibentuk oleh

perusahaan, yang mana komite ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa pihak

manajemen perusahaan akan menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan benar.
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Badan atau komite yang memiliki fungsi pengawasan demi tercapai tercapainya semua

hal tersebut adalah komite audit.

Komite audit yang merupakan salah satu organ perusahaan dalam penerapan

corporate governance diharapkan akan memberi keyakinan pada pihak shareholders

bahwa sumber daya ekonomis yang mereka investasikan diperusahaan dikelola dengan

semaksimal mungkin dan mereka pihak shareholders akan menerima return atas

sumber daya ekonomis yang telah mereka investasikan. Untuk itu maka pihak

manajemen dan shareholder perusahaan membuat kontrak kerja yang menggunakan

angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya, hal

ini dilakukan agar hubungan kontraktual ini berjalan dengan lancar dan benturan

kepentingan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham bisa teratasi.

Pembuatan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara agen dan

pemilik dalam hal terjadinya konflik inilah yang merupakan inti dari teori keagenan

(agency teory).

Laporan keuangan yang menjadi dasar dari kontrak kerja antara manajemen dan

pihak shareholder inilah yang menjadi acuan kinerja dari komite audit sebagai pihak

manajemen yang mengawasi kinerja perusahaan dalam hal penyusunan laporan

keuangan. Jika laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan telah baik dan

memenuhi semua prinsip akuntansi berterima umum maka bisa diartikan bahwa

penerapan prinsip konservatisme yang telah dilakukan perusahaan akan baik pula, dan

komite audit sebagai pihak manajemen telah melakukan tugas yang diembannya

dengan baik.
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2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Konservatisme Akuntansi

Konservatime adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk

mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (outcome) yang terjelek dari

ketidakpastian tersebut. Sikap konservtif juga mengandung makna sikap berhati – hati

dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk

mengurangi atau menghilangkan risiko (Suwardjono, 2005:245). Menurut FASB

(1980) dalam Georgakpoulus et al., (2011) konservatisme dapat didefinisikan sebagai

reaksi kehati-hatian (prudent) terhadap ketidakpastian untuk memastikan bahwa

ketidakpastian dan risiko yang ada dalam bisnis telah dipertimbangkan dengan cukup.

Ketidakpastian tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi

tentang laba atau rugi perusahaan dapat dihitung dengan cermat. Sikap akuntansi yang

konservatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi semua

pengguna laporan keuangan.

Prinsip konservatisme merupakan prinsip pengecualian atau prinsip yang

mengubah konsensus umum. Dikatakan mengubah karena prinsip ini membuat

pembatasan pada penyajian data akuntansi yang relevan dan terpercaya. Menurut

prinsip ini, apabila kita dihadapkan untuk memilih antara dua atau lebih prinsip

akuntansi yang sama – sama diterima, kita harus mengutamakan pilihan yang

memberikan pengaruh keuntungan paling kecil pada equity pemilik. Lebih khusus lagi

kita harus memiliki nilai yang paling rendah untuk melaporkan pos aktiva dan hasil,

dan nilai yang paling tinggi untuk melaporkan pos kewajiban dan biaya yang akan
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dibayar. Prinsip konservatisme ini menggambarkan bahwa akuntansi itu menganut

sikap pesimis sewaktu memilih prinsip akuntansi untuk menyusun laporan keuangan

(Harahap, 2011:90).

Sikap konservatisme merupakan anitisipasi terhadap kerugian yang akan

ditanggung oleh perusahaan daripada laba yang akan diterima oleh perusahaan. LaFond

dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi meliputi

pengguna standar yang lebih tepat untuk mengakui badnews sebagai kerugian dan

goodnews sebagai keuntungan dan memfasilitasi kontrak yang efisien antara manajer

dan shareholders. Dengan kata lain sikap konservatisme merupakan sikap kehati-

hatian yang mana sikap ini mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan

atau laba lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah dan menilai

kewajiban dengan nilai yang tertinggi.

Konservatisme akuntansi dalam penerapannya di perusahaan masih terjadi

kontroversi mengenai sikap konservatisme ini, ada beberapa pihak yang mendukung

konservatisme akuntansi ini seperti Francis et al., (2005) dalam Georgokopoulus et al.,

(2011) yang berpendapat bahwa akuntansi konservatif menghasilkan kualitas akuntansi

yang tinggi. Dan bahkan secara tesirat standar akuntansi yang ada di Indonesia (PSAK)

juga menyarankan akuntansi konservatif, hal ini dapat dilihat dalam aturan-aturan yang

ada di dalamnya mengenai akuntansi konservatif. Bukan tanpa alasan ada berbagai

pihak yang mendukung hal ini karena akuntansi dirasa akan memberikan keuntungan

dalam kontrak-kontrak antara pihak dalam perusahaan  dan luar perusahaan. Akuntansi

konservatif juga mampu membatasi manajemen dalam membesar-besarkan laba
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perusahaan karena mengakui badnews lebih cepat daripada goodnews, yang mana hal

ini akan memberikan gambaran yang cukup realistis kepada para pengguna laporan

keuangan.

Konservatisme akuntansi dalam penerapannya selain ada beberapa pihak yang

setuju namun ada juga pihak-pihak yang menentang konsep ini karena dianggap

konservatisme akuntansi tidak bermanfaat karena mengandung informasi yang bias dan

tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya diperusahaan. Seperti yang

diungkapkan oleh Kiryanto dan Supriyanto, (2006). Mereka beranggapan bahwa

laporan akuntansi yang dihasilkan dengan metoda yang konservatif cenderung bias dan

dak mencerminkan realita. Pendapat ini dipicu oleh oleh definisi mengenai akuntansi

konservatif, dimana metode ini mengakui kerugian lebih cepat daripada pendapatan

dimana hal ini tidak mencermikan keadaan sesungguhnya yang sedang dialami oleh

perusahaan.

Sterling menyebut konservatisme akuntansi sebagai prinsip penilaian akuntansi

yang paling kuno dan mungkin paling bertahan. Hari ini, penekanan pada penyajian

yang objektif dan adil serta keutamaan investor sebagai pengguna telah mengurangi

ketergantungan pada konservatisme. Konservatisme saat ini dipandang lebih sebagai

pedoman untuk diikuti dalam situasi luar biasa, dan bukan sebagai aturan umum untuk

diterapkan secara kaku dalam semua situasi. Konservatisme masih digunakan dalam

beberapa situasi yang memerlukan penilaian akuntan, seperti memilih estimasi umur

manfaat dan nilai sisa dari aktiva untuk akuntansi depresiasi dan konsekuensi aturan

dari penerapan konsep “mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar” dalam
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penilaian persediaan dan efek – efek ekuitas yang dapat dijual. Karena hal tersebut pada

dasarnya adalah manifestasi dari intervensi akuntan yang dapat menimbulkan bias,

kesalahan, distorsi yang mungkin, dan laporan yang menyesatkan, pandangan saat ini

mengenai konservatisme sebagai prinsip akuntansi cenderung untuk menghilang

(Belkaoui, 2006:288).

2.2.2. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan

pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak

mewakili pemegang saham. Sebagai contoh adalah seorang komisaris yang diangkat

yang sedang atau pernah menjabat posisi presiden sebuah perusahaan dari sektor

industri yang berbeda. Komisaris luar diangkat karena pengalamannya dianggap

berguna bagi organisasi tersebut. Mereka bisa mengawasi komisaris dalam dan

mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan. Komisaris luar biasanya berguna

dalam melerai sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan

dewan komisaris. Komisaris luar dianggap berguna karena mereka bisa bersikap

objektif dan memiliki resiko kecil dalam conflict of interest. Di sisi lain, komisaris luar

mungkin kekurangan pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi

oleh organisasi tersebut.

Karakteristik dewan komisaris terkait dengan proporsi komisaris independen

perlu diperhatikan agar terdapat independensi dalam proses pengawasan yang

dilakukan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya komisaris yang independen,

pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan lebih ketat sehingga akan
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cenderung mensyaratkan akuntansi yang konservatif. Salah satu fungsi utama dari

dewan komisaris adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat

independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris yang dapat

menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan

perusahaan melalui fungsi monitoringnya (Wardhani, 2008).

Untuk itulah keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan

sangatlah penting. Dengan menambah atau memperbesar proporsi komisaris

independen yang ada pada perusahaan, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya

secara efektif dan dapat meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan manajer yang

akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

2.2.3 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan

komisaris dalam menjalankan tugasnya. Menurut pedoman umum Good Corporate

Governance Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan

kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan

keputusan.

Lara et al., (2005) menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang

kuat sebagai mekanisme corporate governance mensyaratkan tingkat konservatisme

yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Untuk menentukan

ukuran dewan komisaris yang tepat, dewan direksi harus mengetahui hal-hal yang

mempengaruhi keefektifan dari dewan komisaris seperti, ukuran dewan direksi itu
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sendiri, industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan, risiko menyeluruh yang dihadapi,

dan komite ayang ada. Dengan adanya dewan komisaris yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaan maka, akan membantu kinerja dari dewan direksi dalam melakukan tugas

pengawasan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh

perusahaan.

2.2.4 Kompetensi Dewan Komisaris

Kompetensi dewan komisaris adalah kemampuan atau keahlian yang harus

dimiliki oleh dewan komisaris mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi,

keuangan dan bisnis serta sistem yang berlaku dalam perusahaan. Sesuai dengan tugas

yang diemban sebagai pengawas yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi untuk

menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik, maka anggota dewan

komisaris sudah sepantasnya memiliki kemampuan dalam hal akuntansi dan keuangan.

Walaupun tidak mengharuskan anggotanya memiliki latar belakang akuntansi dan

keuangan namun ada baiknya jika dewan komisaris memiliki latar belakang yang

sesuai yaitu tentang akuntansi dan keuangan. Bray dan Howard serta Goland dalam

Kusumastuti et al., (2007) menyatakan bahwa pendidikan universitas membantu

seseorang dalam kemajuan karirnya, dimana seseorang yang berpendidikan tinggi akan

memiliki jenjang karir yang lebih tinggi dan lebih cepat.

Diharapkan dengan anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang

pendidikan dibidang akuntansi dan keuangan akan lebih mudah untuk beradaptasi

dengan lingkungan kerjanya dan akan lebih tanggap dalam menangani masalah yang
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terjadi pada perusahaan. Selain itu dengan kemampuan akuntansi dan keuangan yang

dimiliki olehnya, anggota dewan komisaris lebih berkompeten untuk memberikan

saran-saran yang terkait strategi perusahaan dimasa yang akan datang dan dengan

adanya anggota dewan komisaris yang berkompeten maka diharapkan dapat

menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

2.2.5 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Frekuensi pertemuan komite audit adalah jumlah pertemuan yang dilaksanakan

oleh komite audit dalam 1 tahun. Efektifitas komite audit dalam melakukan

pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal

memerlukan pertemuan yang rutin. Dimana pertemuan rutin yang dilakukan oleh

komite audit ini bertujuan untuk membantu komite audit dalam melakukan tugasnya

sebagai pemeriksaan internal perusahaan yang berhubungan dengan akuntansi dan

keuangan guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Wahid (2013)

mengatakan bahwa pertemuan komite audit berfungsi sebagai media formal untuk para

anggota komite audit dalam rangka pengawan proses corporate governance.

Dengan dilakukannya pertemuan secara rutin, komite audit diharapkan dapat

mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan

laporan keuangan serta dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas

pengendalian internal perusahaan dilakukan secara rutin dan terstruktur sehingga

permasalahan yang ada dalam internal perusahaan cepat terdeteksi dan bisa segera

diselesaikan dengan baik oleh pihak manajemen.
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2.2.6 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit. Jumlah

anggota komite audit berkaitan erat dengan seberapa banyak sumber daya yang

dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang ada pada perusahaan. Dalam

rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan

atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup

untuk melaksanakan tanggungjawab.

Ukuran komite yang lebih besar menyebabkan adanya pertukaran pengetahuan

dan informasi (Tao dan Hutchinson, 2011). Jumlah anggota komite audit disesuaikan

besar-kecilnya dengan perusahaan dan tanggung jawab. Menurut Wallace dan Zinkin

(2005) rentang yang efektif adalah sebesar 3 - 6 orang. Komite audit yang terlalu kecil

akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja. Namun, biasanya 3 - 5 anggota

merupakan jumlah yang cukup ideal (FCGI, 2002; KNKG, 2006). Di Indonesia,

berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep 29/PM/2004 juga menyatakan

bahwa perusahaan go public wajib untuk memiliki komite audit dengan jumlah

minimal tiga orang. Jumlah tersebut mayoritas harus bersifat independen.

2.2.7 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki

oleh komite audit mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, keuangan

dan bisnis serta sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi menunjukkan

terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan



40

pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan

tugas dengan baik.

Pengetahuan akan akauntansi dan keuangan yang baik akan menjadi dasar yang

kuat bagi para anggota komite audit dalam menjalankan tugas memeriksa dan

menganalisis laporan keuangan. Latar belakang pendidikan komite audit yang

berlandaskan pada akuntansi dan keuangan merupakan modal yang sangat penting dan

utama yang menjadikan ciri penting bahwa komite audit melaksanakan tugas yang

mereka emban dengan baik dan efektif. Anggota komite audit yang mengusai keuangan

akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi

(Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahman et al., 2006). Untuk itulah latar belakang

pendidikan yang dimiliki oleh anggota komite audit berupa akuntansi dan keuangan

sangat penting.

Menurut Dezoort et al., (2002) dalam Putra (2010) menyatakan bahwa

kompetensi komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji material yang

ditemukan segera dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya. Komite audit yang

memiliki kompetensi dibidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi

efektif dalam salah saji material atau kesalahan yang ada pada penyusunan laporan

keuangan. Sehingga dengan keberadaan anggota komite audit yang berkompeten

dibidangnya, diharapkan akan mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan

kepada komite audit dengan baik dan efektif, serta dengan keberadaan anggota komite

audit yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidang akuntansi dan keuangan maka



41

diharapkan kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkat

dan menjadi lebih baik.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan, yang

menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ahmed

dan Duellman (2007) menguji mengenai karakteristik dewan terhadap konservatisme

akuntansi menemukan bukti bahwa inside directors berhubungan negatif signifikan

dengan konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran akrual, sedangkan outside

directors berhubungan positif. Ukuran dewan yang diukur dengan ukuran akrual

menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan konservatisme akuntansi, sedangkan

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berhubungan

negatif dan tidak signifikan.

Lara et al (2005) juga melakukan penelitian mengenai hubungan board of

directors characteristics dengan konservatisme akuntansi dengan sampel perusahaan-

perusahaan di Spanyol. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang

memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme corporate governance mensyaratkan

tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang

lemah. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persyaratan adanya

konservatisme akuntansi akan lebih mengurangi dampak yang disebabkan oleh risiko

litigasi.

Wardhani (2008) yang menggunakan dua ukuran konservatisme yaitu ukuran

akrual dan nilai pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh



42

karakteristik board ofdirectors sebagai bagian dari implementasi corporate

governance terhadap praktek konservatisme. Karakteristik board of directors adalah

independensi dari komisaris, kepemilikan perusahaan oleh komisaris dan direksi, dan

ada/tidaknya komite audit. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan

ukuran akrual keberadaan komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap tingkat konservatisme perusahaan. Sementara itu dengan menggunakan nilai

pasar, pengaruh dari independensi komisaris dan kepemilikan manajerial terhadap

tingkat konservatisme akuntansi tidak dapat dibuktikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) bertujuan untuk

menganalisis independensi komisaris, kepemilikan manajerial, keberadaan komite

audit, ukuran dewan komisaris dan jumlah pertemuan dewan komisaris terhadap

konservatisme laporan keuangan sebagai salah satu mekanisme corporate governance.

Metode pengukuran yang digunakan yaitu akrual dan nilai pasar serta menggunakan

variabel kontrol berupa kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan leverage.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, leverage dan

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi

yang diukur dengan ukuran akrual, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran

perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi yang

diukur dengan ukuran nilai pasar.

Sari dan Adhariani (2009) menggunakan variabel penelitian size, risiko

perusahaan, intensitas modal, debt convenant dan rasio konsentrasi. Penelitian ini

menghasilkan kesimpulan size, risiko perusahaan, intensitas modal dan rasio
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konsentrasi berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Ringkasan

penelitian terdahulu baik dari dalam maupun luar Indonesia dapat dilihat pada Tabel

2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

Ahmed dan
Duellman (2007)

Accounting Conservatism
and Board of Director
Characteristics: An
Empirical Analysis

1. Inside directors berhubungan
negatif terhadap konservatisme
akuntansi, sedangkan outside
directors berhubungan positif.
2. Ukuran dewan tidak
signifikan.

Lara, et al (2005) Board of directors’
characteristics and
conditional accounting
conservatism: Spanish
evidence

1. Perusahaan yang memiliki dewan
yang kuat sebagai mekanisme
corporate governance mensyaratkan
tingkat konservatisme yang lebih
tinggi daripada perusahaan dengan
dewan yang lemah.

Wardhani et al.,
(2008)

Tingkat Konservatisme
di Indonesia dan
Hubungannya dengan
Karakteristik Dewan
Sebagai Salah Satu
Mekanisme Corporate
Governance

1. Keberadaan komite audit
berpengaruh signifikan positif
terhadap konservatisme.
2. Independensi komisaris dan
kepemilikan manajerial terhadap
konservatisme akuntansi tidak
dapat dibuktikan.

Rahmawati
(2010)

Pengaruh Corporate
Governance terhadap
Konservatisme
Akuntansi di Indonesia

1. Ukuran dewan komisaris,
leverage dan ukuran perusahaan
mempunyai pengaruh signifikan
terhadap konservatisme akuntansi
dengan ukuran akrual.

Sari dan
Adhariani (2009)

Konservatisme
Perusahaan di Indonesia
dan Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhinya

1. Debt convenant yang
diproksikan dengan Rasio Leverage
tidak signifikan terhadap
konservatisme akuntansi.
2. Size, risiko perusahaan, intensitas
modal dan rasio konsentrasi
berpengaruh signifikan

Sumber: data diolah, 2016
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2.4 Kerangkan Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai gambaran sekaligus untuk memahami

suatu penelitian dengan lebih baik. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan

bukti yang empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris, serta komite

audit terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan

yang ada di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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2.4.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris,

Kompetensi Dewan Komisaris, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Ukuran

Komite Audit, dan Kompetensi Komite Audit Terhadap Konservatisme

Akuntansi

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati – hatian yang digunakan

untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian yang terjadi dalam sebuah entitas.

Konservatisme merupakan prinsip yang mengakui hutang dan biaya dengan segera,

tetapi pengakuan laba dan aset tidak segera dilakukan walapun kemungkinan terjadinya

laba tersebut besar. Dengan demikian laba yang disajikan dalam laporan keuangan

memuat prinsip kehati – hatian untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko yang

lebih besar.

Penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang diduga berpengaruh

terhadap konservatisme akuntansi, yaitu proporsi komisaris independen, ukuran dewan

komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran

komite audit, dan kompetensi komite audit. Variabel proporsi komisaris independen

merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki

sikap yang netral dan tidak berpihak baik kepada pemegang saham ataupun

manajemen. Hal ini sesuai dengan teori yang memayungi yaitu teori stewardship yang

menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang

saham.



46

Ukuran dewan komisaris dan kompetensi dewan komisaris merupakan salah

satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi, dimana

dewan komisaris adalah badan yang dibentuk sebagai perwakilan pemegang saham

yang mana dewan komisaris akan lebih condong untuk memberikan keuntungan

terhadap pihak pemegang saham. Hal ini sesuai dengan teori shareholder yang

menyatakan bahwa tugas utama dari pihak manajemen adalah untuk menambah

kesejahteraan dari para pemegang saham. Ukuran dewan komisaris dan kompetensi

dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang terlibat dalam

penyusunan laporan keuangan, jika ukuran dewan komisaris dan kompetensi dewan

komisaris sesuai dengan ukuran dan kebutuhan perusahaan maka penerapan prinsip

konservatisme yang diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan akan tinggi.

Frekuensi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan kompetensi

komite audit merupakan bagian dari corporate governance yang dapat menjadi

penengah atau jembatan permasalahan keagenan yang terjadi antara pemegang saham

dan pihak manajemen, sehingga diduga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh

terhadap konservatisme akuntansi dimana salah satu faktor yang mendasari diterapkan

atau tidaknya akuntansi yang konservatif dalam perusahaan adalah masalah keagenan

yang terjadi antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen. Hal ini sesuai dengan

teori keagenan yang menyebutkan bahwa adanya konflik kepentingan di dalam sebuah

entitas yang terjadi antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan.
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Berdasarkan penjelasan tentang proporsi komisaris independen, ukuran dewan

komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran

komite audit, dan kompetensi komite audit di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai

berikut :

H1 : Proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan

komisaris, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan

kompetensi komite audit secara simultan berpengaruh posistif signifikan

terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

2.4.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Konservatisme

Akuntansi

Proporsi komisaris independen memiliki fungsi yang salah satunya adalah

untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja

manajemen perusahaan. Indrayanti (2010) menyebutkan bahwa semakin banyak

proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan akan menunjukan dewan

komisaris yang kuat maka semakin tinggi pula tingkat konservatisme yang diinginkan

karena adanya persyaratan informasi keuangan yang lebih berkualitas.

Menurut teori steawardship yang menjelaskan bahwa tidak adanya konflik

kepentingan yang terjadi antar pemegang saham dan manajemen yang ada di

perusahaan dan apabila terdapat konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang

saham dan manajemen maka dapat diselaraskan kembali melalui pencapaian tujuan

organisasi, maka komisaris independen menjadi penting karena komisaris independen
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adalah anggota dari dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang

berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham.

Hal inilah yang membuat komisaris independen menjadi bagian yang penting, karena

komisaris independen diharapkan sebagai komisaris bisa bekerja secara independen

dan tidak berpihak pada perusahaan sehingga komisaris independen akan mampu

melakukan tugas untuk mengawasi dewan komisaris dalam perusahaan dan mengawasi

bagaimana organisasi tersebut dijalankan dan melerai apabila terjadi sengketa antara

komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris

independen dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki

resiko kecil dalam conflict of interest, dan sikap ketidak berpihakan yang dimiliki oleh

komisaris independen ini sesuai dengan perwujudan dari teori stewardship.

Proporsi komisaris independen berdasarkan dengan fungsinya sebagai

pemonitor atau pengawas terhadap kinerja dari manajemen perusahaan, maka semakin

banyak proporsi komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin kuat pula

pengawasan yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan yang juga akan

meningkatkan kinerja manajemen yang berimbas pada naiknya kualitas laporan

keuangan dan naiknya tingkat konservatisme perusahaan. Tetapi sebaliknya apabila

proporsi komisaris independen lebih sedikit maka monitoring atau pengawasan yang

dilakukan akan lemah sehingga akan menurunkan kinerja dari manajemen yang juga

akan berimbas pada kualitas laporan keuangan dan konservatisme akuntansi yang

diterapkan perusahaan menjadi kurang baik.
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Berdasarkan penjelasan tentang proporsi komisaris independen di atas, maka

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Proporsi komisaris independen secara parsial berpengaruh posistif

signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Konservatisme Akuntansi

Ukuran dewan komisaris merupakan elemen yang penting dari karakteristik

dewan komisaris yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Penelitian Lara

et al., (2005) menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai

mekanisme corporate governance mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih

tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Klien dalam Ahmed dan

Duellman (2007) menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan dengan

adanya komite audit yang menjalankan tugasnya secara spesifik.

Menurut teori shareholders yang menyatakan bahwa bahwa tanggungjawab

yang paling mendasar dari manajemen adalah bertindak untuk kepentingan

meningkatkan nilai (value) dari pemegang saham, yang berarti manajemen perusahaan

wajib meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas demi

meningkatnya nilai dari pemegang saham dan meminimalkan kerugian yang mungkin

muncul bagi pemegang saham di perusahaan. Pemegang saham dalam mengawasi

kinerja perusahaan membentuk sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk

mengawasi kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan, dimana sekelompok orang

yang dipilih tersebut bertugas untuk mengawasi kinerja dari pihak manajemen apakah
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pihak manajemen telah melaksanakan tanggungjawab utamanya kepada pemagang

saham dalam meningkatkan value pemegang saham ataukah pihak manajemen belum

melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada pihak manajemen tersebut.

Sekelompok orang yang dipilih oleh pihak pemegang saham untuk mengawasi

kegiatan dari suatu perusahaan tersebut adalah dewan komisaris.

Dewan komisaris adalah sekelompok orang  yang dibentuk oleh pemegang

saham yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau

seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Dewan

komisaris merupakan sekelompok orang yang mewakili kepentingan dari para

pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja,

keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut. Untuk membuat kinerja

dari dewan komisaris menjadi optimal maka salah satu syarat yang harus dipenuhi

adalah ukuran dari dewan komisaris yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dari seluruh anggota dewan komisaris

yang ada di perusahaan, baik itu komisaris yang berasal dari internal perusahaan

ataupun komisaris yang berasal dari external perusahaan. Ukuran dari dewan komisaris

yang sesuai dengan ukuran perusahaan akan membantu dan meningkatkan fungsi dari

komisaris dewan komisaris sebagai pengawas terhadap kinerja manajemen. Semakin

kecil ukuran dari dewan komisaris yang tidak sesuai dengan perusahaan maka akan

menurunkan tingkat pengawasan yang berimbas pada turunnya tingkat konservatisme

akuntansi. Begitupun sebaliknya semakin besar ukuran dari dewan komisaris yang

sesuai dengan perusahaan maka akan semakin baik pula tingkat pengawasan terhadap
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kinerja manajemen yang akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi

yang akan menjadi lebih baik, sehingga dengan lebih baiknya tingkat konservatisme

akuntansi perusahaan maka nilai (value) yang dimiliki oleh pihak pemegang saham

akan ikut naik. Dan inilah yang menjadi perwujudan dari teori shareholders dimana

dengan semakin bertambah ukuran dari dewan komisaris maka akan semakin tinggi

pulalah tingkat konservatisme akuntansi, yang mana hal ini akan berimbas pada

meningkatknya nilai (value) yang dimiliki oleh pemegang saham yang berarti pihak

manajemen telah melakukan tugas utama yang mereka emban yaitu untuk

meningkatkan nilai (value) yang dimiliki oleh pemegang saham.

Berdasarkan penjelasan tentang ukuran dewan komisaris di atas, maka

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh posistif signifikan

terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

2.4.4 Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris Terhadap Konservatisme

Akuntansi

Sesuai dengan tugas yang diemban sebagai pengawas yang melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

memberi nasehat kepada direksi untuk menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas

yang baik, maka anggota dewan komisaris sudah sepantasnya memiliki kemampuan

dalam hal akuntansi dan keuangan. Pengetahuan akan akuntansi dan keuangan yang

baik akan menjadi dasar yang kuat bagi para anggota komite audit dalam menjalankan



52

tugas memeriksa dan menganalisis laporan keuangan. Anggota dewan komisaris

sebaiknya harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya

yaitu akuntansi dan keuangan serta ditunjang dengan pengalaman dibidang akuntansi

dan keuangan pula untuk memastikan bahwa dewan komisaris akan bekerja dengan

tepat dan efisien.

Menurut teori shareholders yang menyatakan bahwa bahwa tanggungjawab

yang paling mendasar dari manajemen adalah bertindak untuk kepentingan

meningkatkan nilai (value) dari pemegang saham, yang berarti manajemen perusahaan

wajib meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas demi

meningkatnya nilai dari pemegang saham dan meminimalkan kerugian yang mungkin

muncul bagi pemegang saham di perusahaan. Dalam mengawasi kinerja dari

manajemen, pihak pemegang saham membentuk suatu badan yang berfungsi untuk

mengawasi kegiatan yang terjadi di perusahaan. Dan sekelompok orang yang dipilih

oleh pihak pemegang saham untuk mengawasi kegiatan dari suatu perusahaan tersebut

adalah dewan komisaris. Dalam mewujudkan tugas yang diberikan oleh pihak

pemegang saham, maka dewan komisaris haruslah berkompeten dalam bidang

akuntansi dan keuangan. Kompetensi yang dimiliki dewan komisaris dalam bidang

akuntansi dan keuangan ini menjadi sangat penting karena kompetensi yang dimiliki

oleh para dewan komisaris akan sangat berguna dalam melakukan pengawasan

terhadap kegiatan yang ada di perusahaan.
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Wiwik et al., (2007) mengatakan bahwa kompetensi yang dibutuhkan oleh

dewan komisaris dalam melaksanakan peran monitoringnya adalah pengetahuan

mengenai bidang usaha perusahaan dan pemahaman mengenai corporat governance.

Disinilah peran latar belakang pendidikan dari dewan komisaris sangat diperlukan.

Diharapkan dengan anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan

dibidang akuntansi dan keuangan akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan

lingkungan kerjanya dan akan lebih tanggap dalam menangani masalah yang terjadi

pada perusahaan. Selain itu denga kemampuan akuntansi dan keuangan yang dimiliki

olehnya, anggota dewan komisaris lebih berkompeten untuk memberikan saran-saran

yang terkait strategi perusahaan dimasa yang akan datang dan dengan adanya anggota

dewan komisaris yang berkompeten maka diharapkan dapat menghasilkan laporan

keuangan dengan kualitas yang baik.

Hal ini sejalan dengan teori shareholders, dimana kompetensi yang dimiliki

oleh dewan komisaris akan membuat kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh

perusahaan yang menggunakan metode konservatisme akuntansi juga tinggi, maka bisa

ditarik kesimpulan bahwa tingkat konservatisme akuntansi yang dimiliki oleh

perusahaan juga tinggi, sehingga nilai (value) yang dimiliki oleh pihak pemegang

saham akan ikut naik. Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, maka hipotesis yang

akan diuji adalah sebagai berikut:

H4 : Kompetensi dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif signifikan

terhadap konservatisme akuntansi.
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2.4.5 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Konservatisme

Akuntansi

Frekuensi pertemuan komite audit yang rutin diperlukan guna meningkatkan

efektifitas dari komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses

pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Pertemuan yang teratur dan terkendali

dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan

dengan sistem pengendalian internal, lebih objektif, dan lebih mampu menawarkan

kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh

manajemen (Porter dan Gendall, (1993) dalam Rahmat et al., (2008). Dengan

dilakukannya pertemuan secara rutin, komite audit dapat mencegah dan mengurangi

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen yang

akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta pertemuan rutin ini dilakukan agar

komite audit mampu dengan cepat menentukan langkah apa yang harus diambil ketika

dalam melakukan tugasnya menemui masalah.

Menurut teori keagenan yang menyatakan bahwa dalam sebuah entitas akan ada

benturan kepentingan yang terjadi antara principal dan management, dan untuk

mengatasi masalah benturan kepentingan maka diperlukanlah kontrak yang biasanya

menggunakan angka – angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Oleh

karena itu komite audit yang merupakan organ dari corporate governance dirasa bisa

memberikan angin segar bagi para pihak principal dan management dimana komite

audit sebagai komite yang dapat memastikan bahwa pihak manajemen perusahaan akan
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menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan benar sesuai dengan kontrak yang

telah disepakati.

Komite audit merupakan badan yang bertugas untuk memastikan bahwa

laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi

berterima umum akan membuat para principal lebih tenang karena para principal telah

mendelegasikan kontrak yang berupa angka – angka dan laporan keuangan sebagai

dasarnya dan pihak komite audit yang menjamin bahwa laporan keuangan telah

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan sumber

daya yang ada pada perusahaan akan digunakan sebaik mungkin. Pihak management

dirasa juga akan merasa lebih tenang karena pihak komite audit sebagian besar bukan

merupakan para pemegang saham yang dapat diartikan bahwa komite audit dapat

meredam sikap terlampau optimis para pemegang saham  sehingga tekanan yang

diberikan oleh para pemegang saham akan berkurang.

Untuk memastikan tugas yang diemban oleh komite audit berjalan dengan baik,

maka komite audit haruslah mengadakan pertemuan sebagai sarana evaluasi kinerja.

Oleh karena itu frekuensi pertemuan komite audit akan mempunyai pengaruh yang

signifikan dalam penerapannya konsep konservatisme yang digunakan oleh

perusahaan. Sikap komite audit yang bisa dirasa mampu membuat pihak pemegang

saham dan manajemen merasa nyaman dan diuntungkan inilah yang merupakan

cerminan dari teori keagenan dimana komite audit menguntungkan para pihak

pemegang saham dengan cara melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang

dibuat oleh pihak manajemen apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
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ataukah belum. Dan dilain sisi pihak manajemen merasa diberikan kenyamanan dan

keuntungan karena pihak komite audit dirasa mampu meredam sikap yang terlampau

optimis dari para pemegang saham.

Demi untuk mewujudakan apa yang diharapkan oleh pihak pemegang saham

dan pihak manajemen yang sesuai dengan perwujudan dari teori keagenan, maka

pertemuan rutin yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan evaluasi dan

pengawan terhadap pihak manajemen yang mana hal ini akan membantu meningkatkan

kualitas laporan keuangan perusahaan sangat diperlukan. Dengan tingginya kualitas

laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang menggunakan metode

konservatisme akuntansi, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat konservatisme

akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan juga tinggi.

Berdasarkan penjelasan tentang frekuensi pertemuan komite audit pada

perusahaan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Frekuensi pertemuan komite audit secara parsial berpengaruh positif

signifikan terhadap konservatime akuntansi.

2.4.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi

Selaras dengan frekuensi pertemuan komite audit, ukuran dari komite audit juga

merupakan elemen yang penting dari karakteristik komite audit. Ukuran komite audit

yang memadai akan membantu kinerja dari komite audit itu sendiri menjadi lebih

efektif dalam melakukan pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan

perusahaan. Ukuran komite yang lebih besar menyebabkan adanya pertukaran
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pengetahuan dan informasi (Tao dan Hutchinson, 2011). Jumlah anggota komite audit

disesuaikan besar-kecilnya dengan perusahaan dan tanggung jawab. Menurut Wallace

dan Zinkin (2005) rentang yang efektif adalah sebesar tiga sampai enam orang.

Teori keagenan yang menyatakan bahwa dalam sebuah entitas akan ada

benturan kepentingan yang terjadi antara principal dan management, dan untuk

mengatasi masalah benturan kepentingan maka diperlukanlah kontrak yang biasanya

menggunakan angka – angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan.

Dimana komite audit dirasa dapat mampu menjadi sebuah badan yang dapat

memberikan keuntungan kepada pihak pemegang saham dengan cara memastikan

bahwa pihak manajemen telah menjalankan kontrak – kontrak yang dinyatakan dalam

laporan keuangan dengan baik dan pihak manajemen dengan cara mengurangi tekanan

yang telah diberikan kepada pihak pemegang saham yang terlampau optimis bahwa

perusahaan akan terus – menerus mendapat keuntungan yang besar.

Demi mewujudkan apa yang diingikan oleh pihak pemegang saham dan pihak

manajemen yang sesuai dengan perwujudan dari teori keagean, maka komite audit

haruslah memiliki ukuran yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hubungan antara

ukuran komite audit dengan konservatisme akuntansi adalah semakin besar ukuran

komite audit yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka akan menyebabkan

adanya pertukaran pengetahuan dan informasi yang lebih besar sehingga menyebabkan

anggota komite audit memiliki banyak informasi dan pengetahuan yang berguna bagi

komite audit dalam melakukan pengendalian dan pemantauan atas kegiatan

pengelolaan perusahaan, yang mana hal ini akan membantu meningkatkan kualitas



58

laporan keuangan perusahaan. Dan dengan tingginya kualitas laporan keuangan yang

dimiliki oleh perusahaan yang menggunakan metode konservatisme akuntansi, maka

bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat konservatisme akuntansi yang dimiliki oleh

perusahaan juga tinggi.

Berdasarkan penjelasan tentang ukuran komite audit yang dimiliki perusahaan,

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Ukuran komite audit secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap

konservatisme akuntansi.

2.4.7 Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi

Kompetensi yang dimiliki oleh komite audit dalam melakukan tugasnya akan

menjadi pondasi kuat guna menyelesaikan pekerjaannya yang berupa memeriksa dan

menganalisis informasi laporan keuangan akan menjadi lebih baik. Anggota komite

audit sebaiknya harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan

bidangnya yaitu akuntansi dan keuangan serta disertai pula pengalaman dibidang

akuntansi dan keuangan untuk memastikan bahwa komite audit akan bekerja dengan

efisien. Anggota komite audit yang mengusai keuangan akan lebih profesional dan

cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam

Rahman et al., 2008).

Komite audit dengan anggota yang memiliki kompetensi yang baik dalam

bidang akuntansi dan keuangan diharapkan kinerjanya akan menjadi lebih efektif. Hal

ini sesuai dengan ungkapan Menurut Dezoort et al., (2002) dalam Putra (2010)
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menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji

material yang ditemukan segera dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya.

Teori keagenan yang menyatakan bahwa dalam sebuah entitas akan ada

benturan kepentingan yang terjadi antara principal dan management, dan untuk

mengatasi masalah benturan kepentingan maka diperlukanlah kontrak yang biasanya

menggunakan angka – angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan.

Dimana komite audit dirasa dapat mampu menjadi sebuah badan yang dapat

memberikan keuntungan kepada pihak pemegang saham dengan cara memastikan

bahwa pihak manajemen telah menjalankan kontrak – kontrak yang dinyatakan dalam

laporan keuangan dengan baik dan pihak manajemen dengan cara mengurangi tekanan

yang telah diberikan kepada pihak pemegang saham yang terlampau optimis bahwa

perusahaan akan terus – menerus mendapat keuntungan yang besar. Sikap komite audit

inilah yang menjadi perwujudan dari teori keagenan.

Demi mewujudkan apa yang diingikan oleh pihak pemegang saham dan pihak

manajemen yang sesuai dengan perwujudan dari teori keagean, maka komite audit

haruslah memenuhi syarat dalam hal pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya para

anggota komite audit yang memenuhi syarat sebagai komite audit yang baik diharapkan

dapat menyediakan peranan yang besar dalam hal pengawasan, evaluasi, serta

mendorong kinerja dari manajemen perusahaan agar menjadi lebih baik sehingga

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan tinggi. Hubungan antara kompetensi

komite audit dan konservatisme akuntansi adalah kompetensi yang dimiliki oleh

anggota komite audit akan membuat kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh
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perusahaan yang menggunakan metode konservatisme akuntansi juga tinggi, maka bisa

ditarik kesimpulan bahwa tingkat konservatisme akuntansi yang dimiliki oleh

perusahaan juga tinggi.

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, maka hipotesis yang akan diuji adalah

sebagai berikut:

H7 : Kompetensi komite audit secara parsial berpengaruh positif signifikan

terhadap konservatisme akuntansi.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kuantitatif yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan tekhnik perhitungan

statistika. Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan untuk

menjelaskan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data dan

sampel penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel

independen dan variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari laporan

keuangan yang terdapat di website resmi sampel yang digunakan, dalam hal ini data

diambil dari website resmi yaitu www.idx.co.id dan situs resmi milik perusahaan. Dan

juga penelitian ini dapat berdasarkan jurnal yang diperlukan sesuai dengan tema

penelitian dan sumber-sumber lain yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

Dan setelah itu penelitian ini diolah menggunakan bantuan alat analisis yang berupa

software SPSS 21.0.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan laporan keuangan yang

lengkap dan dipublikasikan selama periode 2012-2014 sebanyak 132 perusahaan.
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3.2.2 Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari perusahaan manufaktur

yang ada di Indonesia dari tahun 2012-2014 sebanyak 26 perusahaan dalam setahun

dan unit analisis sebanyak 78 perusahaan. Pemilihan sampel yang digunakan dipilih

melalui metode populasi sasaran. Populasi sasaran adalah populasi yang nantinya akan

menjadi cakupan kesimpulan dalam penelitian (Al Rasyid, 1994). Populasi sasaran

dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa

Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2012 hingga 2014.

2. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan mengenai variabel-variabel

penelitian Berturut - turut dari tahun 2012 hingga 2014.

3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.

Prosedur penentuan sampel yang akan dijadikan sebagai unit analisis penelitian

dari tahun 2012 – 2014 terdapat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1. Prosedur penentuan sampel

Keterangan Jumlah

Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI dalam setahun periode 2012-2014 132

Perusahaan dengan data yang tidak lengkap 106

Perusahaan yang dijadikan sampel 26

Perusahaan yang dijadikan unit analisis penelitian 78

Sumber: Indonesia Stock Exchange (IDX), 2016
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3.3. Variabel Penelitian

3.3.1. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi selaku variabel dependen dalam penelitian ini

didefinisikan sebagai reaksi atau sikap kehati-hatian terhadap ketidakpastian yang ada

dalam sebuah entitas agar ketidakpastian dan risiko yang berkaitan dalam situasi bisnis

dapat dipertimbangkan dengan cukup memadai. Konservatisme akuntansi sering

memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, tetapi

mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Dalam penilaian aset dan hutang,

konservatisme akuntansi menilai aset pada nilai paling rendah dan sebaliknya, hutang

dinilai pada nilai yang paling tinggi. Konservatisme akuntansi identik dengan laporan

keuangan yang understate yang risikonya lebih kecil dibandingkan dengan laporan

keuangan yang overstate. Oleh karena itu, hasil dari laporan keuangan menjadi lebih

reliabel.

Model pengukuran konservatisme yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

ukuran akrual. Ukuran tersebut dihitung menggunakan rumus di bawah ini seperti yang

digunakan oleh Givoly dan Hayn (2000):

CON_ACC = NI – CFO

TA

CON_ACC = Tingkat Konservatisme Akuntansi

NI = Laba sebelum extraordinary items ditambah depresiasi

CFO = Arus kas dari kegiatan operasi

TA = Total aktiva



64

Konservatisme akuntansi dapat diukur dengan melihat kecenderungan dari

akumulasi akrual selama beberapa tahun, akrual yang dimaksud adalah perbedaan

antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Apabila

akrual negatif (laba bersih lebih kecil daripada arus kas kegiatan operasi) yang

konsisten selama beberapa tahun, maka merupakan indikasi diterapkannya

konservatisme.

Hasil perhitungan CONACC (konservatisme akuntansi) di atas dikalikan

dengan -1. Hal ini untuk memastikan bahwa nilai yang positif mengindikasikan tingkat

konservatisme yang lebih tinggi. Lalu laba sebelum extraordinary items dimaksudkan

untuk menghilangkan elemen yang menyebabkan pertumbuhan laba meningkat dalam

satu periode yang tidak akan timbul dalam periode berikutnya. Apabila laba yang

dihasilkan lebih rendah daripada arus kas operasi, maka ada indikasi berupa penerapan

prinsip konservatisme. Apabila terjadi akrual negatif (net income lebih kecil daripada

cash flow operasional) yang konsisten selama beberapa tahun, maka ada indikasi

diterapkannya konservatisme. Hal ini sesuai dengan prinsip konservatisme dimana

perusahaan semakin banyak menangguhkan pendapatan yang belum terealisasi dan

semakin cepat membebankan biaya.

Laba sebelum extraordinary item adalah laba atau keuntungan yang diperoleh

suatu entitas sebelum adanya extraordinary item atau pos-pos luar biasa.  Pos-pos luar

biasa didefinisikan sebagai pos-pos material yang memiliki sifat tidak biasa dan jarang

sekali terjadi, bahkan tidak berulang (harus kedua-duanya). Agar dapat dikualifikasi

sebagai pos luar biasa, sebuah peristiwa atau kejadian haruslah memiliki tingkat
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abnormalitas yang tinggi, yang secara jelas tidak berhubungan dengan aktivitas normal

dan umum perusahaan, atau hanya bersifat insidentil terkait dengan aktifitas normal

dan umum perusahaan, dengan memperhitungkan faktor lingkungan dimana

perusahaan beroperasi, dan diperkirakan atau diharapkan tidak berulang atau berlanjut

dimasa mendatang dengan memperhitungkan faktor lingkungan dimana perusahaan

beroperasi. Pos-pos luar biasa atau extraordinary item ini disajikan sebesar jumlah

bersih dan setelah pajak dalam laporan keuangan pada bagian yang terpisah, yaitu

sebelum laba bersih. Laba sebelum extraordinary item ditambah dengan depresiasi

tahun berjalan.

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari penerimaan

dan pembayaran kas dari aktivitas operasi perusahaan. Arus kas dari kegiatan operasi

merupakan aktivitas operasi meliputi siklus kegiatan jangka pendek yang mana

aktivitas tersebut adalah penghasil utama pendapatan perusahaan. Semua transaksi

yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan rugi/laba dikelompokkan

kedalam golongan ini. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan

indikator yang menentukan apakah dari operasi organisasi dapat menghasilkan arus kas

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi,

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber

pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama

dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus

kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan

organisasi. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan
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peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Aktivitas operasi

menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu

aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi, yang dilaporkan dengan dasar

akrual.

Total aktiva merupakan jumlah keseluruhan dari aktiva atau kekayaan yang

yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan

uang serta sistem pengurutannya/pengukurannya berdasar pada seberapa cepat

perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Kekayaan entitas bisnis ini bisa

berbentuk wujud fisik atau juga non fisik (hak) yang memiliki nilai. Aktiva merupakan

sumber daya yang dimiliki karena terjadinya peristiwa dimasa lalu dan manfaat

ekonominya diharapkan diperoleh oleh perusahaan di masa yang akan datang. Aktiva

memiliki potensi manfaat di masa yang akan datang, potensi manfaat tersebut bisa

dalam bentuk hal hal yang produktif yang bisa menghasilkann kas ataupun setara kas.

Manfaat yang lain dari aktiva adalah sebagai penghasil barang dan jasa, dapat ditukar

dengan aktiva lain, melunasi kewajiban (hutang).

3.3.2. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan

pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak

mewakili pemegang saham. Sebagai contoh adalah seorang komisaris yang diangkat

yang sedang atau pernah menjabat posisi presiden sebuah perusahaan dari sektor

industri yang berbeda. Komisaris luar diangkat karena pengalamannya dianggap
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berguna bagi organisasi tersebut. Mereka bisa mengawasi komisaris dalam dan

mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan. Komisaris luar biasanya berguna

dalam melerai sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan

dewan komisaris. Komisaris luar dianggap berguna karena mereka bisa bersikap

objektif dan memiliki resiko kecil dalam conflict of interest. Di sisi lain, komisaris luar

mungkin kekurangan pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi

oleh organisasi tersebut.

Untuk mengetahui proporsi komisaris independen dapat dihitung dari jumlah

komisaris independen dibagi dengan total jumlah komisaris. Informasi mengenai

jumlah komisaris independen dan jumlah komisaris diperoleh dari annual report

laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI.

3.3.3. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan

komisaris dalam menjalankan tugasnya. Menurut pedoman umum Good Corporate

Governance Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan

kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan

keputusan. Untuk menentukan ukuran dewan komisaris yang tepat, dewan direksi

harus mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keefektifan dari dewan komisaris

seperti, ukuran dewan direksi itu sendiri, industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan,

risiko menyeluruh yang dihadapi, dan komite yang ada. Dengan adanya dewan

komisaris yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan maka, akan membantu kinerja
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dari dewan direksi dalam melakukan tugas pengawasan untuk meningkatkan kualitas

laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk mengukur ukuran dewan

komisaris adalah dengan menggunakan total jumlah anggota dewan komisaris di

perusahaan.

3.3.4. Kompetensi Dewan Komisaris

Kompetensi dewan komisaris adalah kemampuan atau keahlian yang harus

dimiliki oleh dewan komisaris mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi,

keuangan dan bisnis serta sistem yang berlaku dalam perusahaan. Sesuai dengan tugas

yang diemban sebagai pengawas yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi untuk

menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik, maka anggota dewan

komisaris sudah sepantasnya memiliki kemampuan dalam hal akuntansi dan keuangan.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan

keuangan yang baik akan menjadi dasar yang kuat bagi para anggota dewan komisaris

dalam menjalankan tugas memeriksa dan menganalisis laporan keuangan. Anggota

dewan komisaris sebaiknya harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman

yang sesuai dengan bidangnya yaitu akuntansi dan keuangan untuk memastikan bahwa

dewan komisaris akan bekerja dengan tepat dan efisien. Kompetensi dewan komisaris,

diukur dengan menggunakan total dari jumlah dewan komisaris yang berlatar belakang

pendidikan akuntansi dan keuangan ditambahkan dengan jumlah dewan komisaris

yang memiliki pengalaman dibidang ekonomi dan bisnis.
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Pengukuran jumlah dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan

dibidang akuntansi dan bisnis dihitung melalui jenjang pendidikan yang diikuti oleh

anggota dewan komisaris.

Tabel 3.2. Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris
No Jenjang Pendidikan yang Ditempuh Penilaian

1 Strata 3 (S3) 5

2 Strata 2 (S2) 4

3 Strata 1 (S1) 3

4 Diploma 3 (D3) 2

5 SMA 1

Sumber: data diolah, 2016

Pengukuran jumlah dewan komisaris yang memiliki pengalaman dibidang

akuntansi dan bisnis dihitung melalui seberapa lama anggota dewan komisaris

memiliki pengalaman dibidang akuntansi dan keuangan.

Tabel 3.3. Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Dewan Komisaris
No Lamanya Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Penilaian

1  20 tahun 5

2 16 – 20 tahun 4

3 11 – 15 tahun 3

4 6 – 10 tahun 2

5 1 – 5 tahun 1

Sumber: data diolah, 2016
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3.3.5 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Frekuensi pertemuan komite audit adalah jumlah pertemuan yang dilaksanakan

oleh komite audit dalam 1 tahun. Efektifitas komite audit dalam melakukan

pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal

memerlukan pertemuan yang rutin. Dimana pertemuan rutin yang dilakukan oleh

komite audit ini bertujuan untuk membantu komite audit dalam melakukan tugasnya

sebagai pemeriksaan internal perusahaan yang berhubungan dengan akuntansi dan

keuangan guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan dilakukannya

pertemuan secara rutin, komite audit diharapkan dapat mencegah dan mengurangi

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta dalam

pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal

perusahaan dilakukan secara rutin dan terstruktur sehingga permasalahan yang ada

dalam internal perusahaan cepat terdeteksi dan bisa segera diselesaikan dengan baik

oleh pihak manajemen.

Frekuensi pertemuan komite audit dalam penelitian ini diukur dengan cara

menjumlah pertemuan komite audit dalam 1 tahun. Informasi mengenai jumlah

frekuensi pertemuan komite audit diperoleh dari annual report laporan keuangan

tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI.

3.3.6 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah total keseluruhan anggota audit dalam satu

perusahaan. Ukuran komite yang lebih besar menyebabkan adanya pertukaran

pengetahuan dan informasi yang juga lebih besar, tetapi ukuran komite audit yang
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terlalu kecil akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja, sehingga ukuran

komite audit juga harus disesuaikan dengan besar-kecilnya perusahaan dan tanggung

jawab yang ada pada perusahaan. Rentang yang efektif dari komite audit adalah sebesar

3 - 6 orang, karena rentang tersebut dirasa sudah memenuhi kebutuhan komite audit

dalam perusahaan.

Untuk mengukur atau mengetahui ukuran komite audit yang ada pada suatu

perusahaan dilakukan dengan cara melihat jumlah anggota didalam komite audit yang

dapat diketahui dari annual report laporan keuangan tahunan perusahaan.

3.3.7 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki

oleh komite audit mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, keuangan

dan bisnis serta sistem yang berlaku dalam perusahaan. Kompetensi menunjukkan

terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan

pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan

tugas dengan baik.

Komite audit yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan

keuangan akan memahami seluk beluk proses bisnis perusahaan dan juga proses audit

dengan lebih baik sehingga kualitas laporan keuangan akan lebih terjamin. Kompetensi

dewan komisaris, diukur dengan menggunakan total dari jumlah dewan komisaris yang

berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan ditambahkan dengan jumlah

dewan komisaris yang memiliki pengalaman dibidang ekonomi dan bisnis.
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Pengukuran jumlah dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan

dibidang akuntansi dan bisnis dihitung melalui jenjang pendidikan yang diikuti oleh

anggota dewan komisaris.

Tabel 3.4. Latar Belakang Pendidikan Komite Audit
No Jenjang Pendidikan yang Ditempuh Penilaian

1 Strata 3 (S3) 5

2 Strata 2 (S2) 4

3 Strata 1 (S1) 3

4 Diploma 3 (D3) 2

5 SMA 1

Sumber: data diolah, 2016

Pengukuran jumlah dewan komisaris yang memiliki pengalaman dibidang

akuntansi dan bisnis dihitung melalui seberapa lama anggota dewan komisaris

memiliki pengalaman dibidang akuntansi dan keuangan.

Tabel 3.5. Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Komite Audit
No Lamanya Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Penilaian

1  20 tahun 5

2 16 – 20 tahun 4

3 11 – 15 tahun 3

4 6 – 10 tahun 2

5 1 – 5 tahun 1

Sumber: data diolah, 2016
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Ringkasan dari definisi operasional variabel penelitian konservatisme

akuntansi, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan

komisaris, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan kompetensi

komite audit terdapat pada tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.6. Definisi Operasional Variabel
No Variabel Konsep Variabel Indikator/Ukuran Penilaian
1 Konservatisme

Akuntansi
Seberapa besar tingkat
konservatisme yang
diterapkan perusahaan

Melihat pada laporan keuangan
apakah jumlah laba bersih lebih kecil
daripada arus kas aktivitas operasi.

2 Proporsi
Komisaris
Independen

Seberapa besar bagian
komisaris independen
(komisaris luar) yang
terdapat di perusahaan.

Jumlah proporsi komisaris
independen yang ada pada
perusahaan.

3 Ukuran
Dewan
Komisaris

Jumlah keseluruhan
anggota dewan
komisaris baik dari
dalam maupun luar
perusahaan

Jumlah anggota dewan komisaris
yang ada di perusahaan.

4 Kompetensi
Dewan
Komisaris

Kemampuan yang
dimiliki oleh dewan
komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris
yang memiliki latar belakang
pendidikan dan kemampuan dibidang
akuntansi dan keuangan

5 Frekuensi
Pertemuan
Komite Audit

Pertemuan rutin komite
audit untuk mencegah
kecurangan yang ada di
perusahaan

Jumlah pertemuan komite audit
selama satu tahun.

6 Ukuran
Komite Audit

Jumlah keseluruhan dari
komite audit
perusahaan.

Jumlah seleruh anggota komite audit
perusahaan dalam satu tahun.

7 Kompetensi
Komite Audit

Menunjukan tingkat
kemampuan yang
dimiliki oleh komite
audit

Jumlah anggota komite audit yang
memiliki latar belakang pendidikan
dan latar belakang dibidang akuntansi
dan keuangan

Sumber: data diolah, 2016
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3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau pengumpul data. Dalam hal ini

peneliti mengabil data penelitian dari pengumpul data yaitu situs www.idx.co.id. Dari

situs tersebut penulis dapat mengambil data yang diperlukan untuk kepentingan

penelitian yaitu konservatisme akuntansi, proporsi komisaris independen, ukuran

dewan komisaris, yang merupakan karakteristik dari dewan komisaris, frekuensi

pertemuan komite audit, ukuran komite audit, yang merupakan karakteristik dari

komite audit, kompetensi dewan komisaris, dan kompetensi dari komite audit. Lalu

kemudian data sekunder tersebut dikumpulkan dengan metode dokumentansi.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung

data-data yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian Kuantitatif

merupakan penelitian yang marak digunakan oleh peneliti. Pada penelitian kuantitatif

memfokuskan pada jumlah atau hasilnya dapat dilihat dengan angka-angka. Dalam

analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen

denganvariabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel

independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen

dengan variabel dependen tersebut (Ghozali,2013). Alat analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis
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regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu

variabel inpenden terhadap variabel depende. Sedangkan analisis regresi berganda

adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Dimana dalam penelitian ini komponen karakteristik dewan komisaris, karakteristik

komite audit, kompetensi dewan komisaris, dan kompetensi komite audit sebagai

variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap konservatisme akuntansi

yang ada di perusahaan.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan profil variabel

penelitian atau data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Ghozali (2013:19)

statistik dskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtoses,

dan skewness (kemencengan distribusi). Dalam penelitian ini data yang akan

didesripsikan adalah pengujian hubungan antara konservatisme akuntansi sebagai

variabel dependen dan proporsi komisaris independen (X1), ukuran dewan komisaris

(X2), kompetensi dewan komisaris (X3), frekuensi pertemuan komite audit (X4),

ukuran komite audit (X5), dan kompetensi komite audit (X6) sebagai variabel

independen.
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3.5.2 Uji Prasarat Regresi Linier Berganda

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable

pengganggu atau residual memiliki distrisbusi normal. Seperti diketahui bahwa dalam

uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel

kecil.ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak

yaitu dengan analisis grafiik dan uji statistik.

Analisis grafik dilakukan denga cara melihat grafik atau histogram. Distribusi

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residula normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Sedangkan analisis staistik dilakukan dengan cara melihat nilai kurtosis dan

skewness dari residual. Atau dengan menghitung nilai z statistic. Jika nilai Zskewness

dan Zkurtosis jauh di atas nilai tabel berarti data residual tidak berdistribusi normal

(Ghozali, 2013:160).

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling

berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (nilai korelasi antar sesame

variable independen sama dengan 0). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance
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dan lawannya variance inflation (VIF). Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari nilai

VIF menggunakan persamaan VIF =1/ tolerance. Jika nilai VIF < dari 10 maka tidak

terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2013:105).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi.

Tabel 3.7. Tabel Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu

berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time

series) karena “gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi

“gangguan” pada individu/kelompokyang sama pada perode berikutnya (Ghozali,

2013:110). Sedangkan pada data crossection (silang waktu) masalah autokorelasi
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relatif jarang terjadi, karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari

individu/kelompok yang berbeda. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui terjadi

atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji durbin Watson (DW test).

3.5.2.4 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka akan disebut

Homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang

baik adalah homoskedatisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi

Heteroskedastisitas karena menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil,

sedang dan besar). Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai

prediksi variabel (ZPRED) dengan nilai residualnya SRESID. Modal regresi yang baik

jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, sehingga

diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Jadi didalam

pengujian mengguanakan SPSS 21.0 terdapat hasil yang disebut scatter plot yang

berupa titik- titik, dan jika titik-titik tersebut menyebar jauh dan tidak membentuk suatu

pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedatisitas.

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linier berganda dilakukan terhadap model yang diajukan oleh

peneliti menggunakan software SPSS 21.0 untuk memprediksi hubungan antara

beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Alat analisis yang
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digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat apakah

adahubungan antara karakteristik dewan komisaris, karakteristik komite audit,

kompetensi dewan komisaris, dan kompetensi komite audit dalam mempengaruhi

konservatisme akuntansi.

CON_ACC = β0 + β1BOARD_INDEP + β2BOARD_SIZE + β3BOARD_COMP

+ β4AC_MEET + β5AC_SIZE + β6AC_COMP + β6FIRM_SIZE

CON_ACC = Konservatisme akuntansi yang dihitung menggunakan

perhitungan Givoly dan Hayn (2000) yaitu laba sebelum

extraordinary items dikurangi (arus kas operasi ditambah

biaya depresiasi) dibagi rata-rata total aktiva.

BOARD_INDEP = Proporsi komisaris independen yang dapat diukur dari

jumlah komisaris independen dibagi dengan total jumlah

komisaris.

BOARD_SIZE = Ukuran dewan komisaris yang dapat dihitung dengan

menggunakan total jumlah anggota dewan komisaris di

perusahaan.

BOARD_COMP = Kompetensi dewan komisaris diukur dengan menggunakan

jumlah dewan komisaris yang berlatar belakang pendidikan

ekonomi (akuntansi dan keuangan) dan bisnis.
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AC_MEET = Frekuensi pertemuan komite audit yang dapat dihitung

dengan cara menjumlah pertemuan komite audit dalam 1

tahun.

AC_SIZE = Ukuran komite audit dapat dihitung dengan menggunakan

total keseluruhan anggota audit dalam satu perusahaan.

AC_COMP = Kompetensi komite audit diukur dengan persentase dari

jumlah komite audit yang memiliki keahlian dibidang

akuntansi dan/atau keuangan terhadap anggota komite audit

keseluruhan.

3.5.4. Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari

Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien

detereminasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis

(daearah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji

statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.

3.5.4.1 Uji Pengaruh Simultan (F test)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen

(Ghozali, 2013). Uji simultan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari

variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage
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dan komite audit secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap

konservatisme akuntansi.

Dalam uji ini pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan langsung melihat

hasil uji F statistik dengan tingkat signifikansi 5% atau dengan membandingkan nilai

F statistik dengan nilai F tabel. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi

yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n-k)

dan (k-1) dimana n adalah jumlah sampel. Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu:

a. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan (Sig = 0,05), maka

Ha (hipotesis alternatif) diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan (Sig = 0,05), maka

Ha (hipotesis alternatif) ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel

independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/ independen secra individual dalam menerangkan variasi varaiabel dependen.

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan

nol, atau: H0: bi = 0

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternative (HA) parameter suatu

varaibel tidak sama dengan nol atau: HA: ≠ 0
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Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap

variabel dependen. Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan

nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil

perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka HA diterima. Hal ini berarti

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen

(Ghozali, 2013:98). Pengujian dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan

0,05 (5%). Jika nilai signifikan > (α) 0,05 maka H0 diterima (koefisien regresi tidak

signifikan), sedangkan jika nilai signifikan ≤ (α) 0,05 maka H0 ditolak dan menerima

HA (Koefisien regresi signifikan).

3.5.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menguji goodness-fit dari model

regresi. Hasil yang ditunjukkan memberikan gambaran seberapa besar variabel

dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya

dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai R2 berkisar antara 1 dan 0. Nilai yang

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Nilai R2 yang kecil

atau di bawah 0,5 berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen sangat kecil.Semakin besar R2 suatu variabel

independen, maka menunjukkan semakin dominan pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean),

standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah satu variabel dependen dan enam variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Variabel

independen dalam penelitian ini yaitu proporsi komisaris independen, jumlah anggota

dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi pertemuan komite audit,

ukuran komite audit dan kompetensi komite audit.

4.1.1.1. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi adalah sebuah prinsip kehati-hatian yang digunakan

dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk

mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi dalam sebuah entitas. Penelitian ini

menggunakan sampel yang diambil dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia

dari tahun 2012-2014 sebanyak 26 perusahaan dalam setahun. Unit analisis yang

digunakan pada penelitian ini dalam kurun waktu 2012 – 2014 sebanyak 78 unit

analisis.
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Berikut hasil dari statistik deskriptif variabel konservatisme akuntansi yang di

ukur dengan menggunakan ukuran akrual yang diolah menggunakan program SPSS

21:

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Konservatisme Akuntansi
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

CON_ACC 78 -.20 .15 -.0283 .06100

Valid N (listwise) 78

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil uji statistik descriptif pada variabel konservatisme dengan ukuran akrual

(CON_ACC) menunjukan bahwa nilai terkecil konservatisme selama periode

penelitian tahun 2012 - 2014 adalah -0.20 dan nilai terbesarnya adalah 0.15 dengan

rata-rata akrual sebesar -0.0283. Berikut ini adalah tabel penyebaran tingkat

konservatisme akuntansi pada perusahaan sampel:

Tabel 4.2. Hasil Analisis Kelas Interval Variabel Konservatisme Akuntansi

Interval Kriteria Frekuensi Persentase
-0.20 sampai -0.13 Sangat Rendah 4 5. 13 %
-0.12 sampai -0.05 Rendah 24 30.77 %
-0.04 sampai 0.03 Cukup 41 52.56 %
0.04 sampai 0.11 Tinggi 7 8.97 %
0.11 sampai 0.15 Sangat tinggi 2 2.56 %

Total 78 100 %
Sumber : data diolah, 2016

Dari tabel 4.2 dapat dilihat terdapat 4 atau 5.13% unit analisis berada pada

kategori  sangat  rendah, 24 atau 30.77% berada  pada  kategori  rendah, 41 atau

52.56% berada pada kategori cukup, 7 atau 1,15% berada pada kategori tinggi  dan
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sisanya  sebanyak 2 atau 2.56% unit  analisis  memiliki  nilai  konservatisme akuntansi

pada kategori sangat  tinggi.  Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum

penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur berada dalam

kategori yang cukup.

4.1.1.2 Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen adalah bagian anggota dari dewan komisaris

yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi

tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Penelitian ini menggunakan sampel

yang diambil dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dari tahun 2012-2014

sebanyak 26 perusahaan dalam setahun. Unit analisis yang digunakan pada penelitian

ini dalam kurun waktu 2012 – 2014 sebanyak 78 unit analisis.

Berikut hasil dari statistik deskriptif variabel proporsi komisaris independen

perusahaan yang diolah menggunakan program SPSS 21:

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Proporsi Komisaris Independen
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Board_Indep 78 .25 .67 .4281 .12706

Valid N (listwise) 78
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil penelitian selama periode pengamatan (2012 - 2014) diperoleh rata-rata

keberadaan komisaris independen (Board_Indep) yang diukur dengan menggunakan

variabel persentasi dari informasi yang ada diperoleh nilai terkecil dari variabel

proporsi komisaris independen adalah 0.25 dan nilai terbesarnya adalah 0.67. Selain
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itu rata-rata variabel proporsi komisaris independen sebesar 42.81%. Nilai rata-rata

tersebut lebih besar dari 30% yang berarti bahwa sebagian besar perusahaan sampel

memiliki komisaris independen sebagaimana yang ditetapkan oleh Bappepam. Hal ini

disebabkan karena adanya ketentuan bahwa dari Bapeppam akan keharusan perusahaan

publik untuk memiliki komisris independen. Jumlah komisaris independen terkecil

adalah sebesar 25% dan terbanyak sebesar 60%. Berikut ini adalah tabel penyebaran

proporsi komisaris independen pada perusahaan sampel:

4.4. Hasil Analisis Kelas Interval Variabel Proporsi Komisaris Independen

Interval Kriteria Frekuensi Persentase
0.25 – 0.33 Sangat Rendah 39 50 %
0.34 – 0.42 Rendah 6 7.69 %
0.43 – 0.51 Cukup 20 25.64 %
0.52 – 0.60 Tinggi 0 0 %
0.61 – 0.67 Sangat tinggi 13 16.67 %

Total 78 100 %
Sumber: data diolah, 2016

Dari tabel 4.4 dapat dilihat terdapat 39 atau 50% unit analisis berada pada

kategori  sangat  rendah, 6 atau 7.69% berada  pada  kategori  rendah, 20 atau 25.64%

berada pada kategori cukup, 0 atau 0% berada pada kategori tinggi  dan sisanya

sebanyak 13 atau 16.67% unit analisis memiliki  nilai  proporsi komisaris independen

pada kategori sangat  tinggi.  Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum

proporsi komisaris independen yang pada perusahaan manufaktur berada dalam

kategori sangat rendah.
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4.1.1.3 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan

komisaris dalam menjalankan tugasnya. Ukuran dewan komisaris baiknya harus

disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas

dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari

perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dari tahun 2012-2014 sebanyak 26

perusahaan dalam setahun. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini dalam

kurun waktu 2012 – 2014 sebanyak 78 unit analisis

Berikut hasil dari statistik deskriptif variabel ukuran dewan komisaris

perusahaan yang diolah menggunakan program SPSS 21:

Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Ukuran Dewan Komisaris
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Board_Size 78 2.00 8.00 4.1538 1.71379

Valid N (listwise) 78
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil penelitian pada variabel jumlah dewan komisaris (Board_Size) pada

periode pengamatan (2012 – 2014) menunjukan bahwa semakin besar nilai rata – rata

yang terdapat pada hasil penelitian berarti jumlah dewan yang dimiliki oleh perusahaan

semakin besar pula. Nilai yang diperoleh rata-rata sebesar 4.1538. Hal ini berarti bahwa

rata-rata jumlah anggota dewan komisaris adalah 4 orang dengan jumlah anggota

dewan komisaris menurut peraturan yang paling sedikit sebanyak 3 orang dan
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terbanyak adalah 11 orang. Berikut ini adalah tabel penyebaran ukuran dewan

komisaris yang ada pada perusahaan sampel:

4.6. Hasil Analisis Kelas Interval Variabel Ukuran Dewan Komisaris

Interval Kriteria Frekuensi Persentase
2 – 4 Rendah 51 65.38 %
5 – 7 Cukup 24 30.77 %
8 Tinggi 3 3.85 %

Total 78 100 %
Sumber: data diolah, 2016

Dari tabel 4.6 dapat dilihat terdapat 51 atau 65.38% berada  pada  kategori

rendah, 24 atau 30.77% berada pada kategori cukup, dan sisanya 3 atau 3.85% berada

pada kategori tinggi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum ukuran

dewan komisaris yang pada perusahaan manufaktur berada dalam kategori rendah.

4.1.1.4 Kompetensi Dewan Komisaris

Kompetensi dewan komisaris adalah kemampuan atau keahlian yang harus

dimiliki oleh dewan komisaris mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi,

keuangan dan bisnis serta sistem yang berlaku dalam perusahaan. Penelitian ini

menggunakan sampel yang diambil dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia

dari tahun 2012-2014 sebanyak 26 perusahaan dalam setahun. Unit analisis yang

digunakan pada penelitian ini dalam kurun waktu 2012 – 2014 sebanyak 78 unit

analisis
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Berikut hasil dari statistik deskriptif variabel kompetensi dewan komisaris

perusahaan yang diolah menggunakan program SPSS 21:

Tabel 4.7. Statistik Deskriptif Kompetensi Dewan Komisaris
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Board_Comp 78 10.00 24.00 15.9487 4.05129

Valid N (listwise) 78
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil penelitian pada variabel jumlah dewan komisaris (Board_Comp) selama

periode pengamatan (2012 – 2014) menunjukan rata-rata dewan komisararis yang

mempunyai kompetensi dibidang ekonomi dan bisnis dalam sampel perusahaan

sebesar 15.9487. Hal ini berarti bahwa rata-rata anggota dewan komisaris yang

mempunyai kompetensi dibidang ekonomi dan bisnis sebesar 15.9487 dengan

kompetensi dewan komisaris yang paling kecil adalah 6 dan kompetensi dewan

komisaris yang paling tinggi adalah 110. Berikut ini adalah tabel penyebaran

kompetensi dewan komisaris yang ada pada perusahaan sampel:

4.8. Hasil Analisis Kelas Interval Variabel Kompetensi Dewan Komisaris

Interval Kriteria Frekuensi Persentase
10.00 – 12.80 Sangat Rendah 13 16.67 %
12.81 – 15.61 Rendah 29 37.18 %
15.62 – 18.41 Cukup 15 19.23 %
18.42 – 21.21 Tinggi 13 16.67 %
21.22 - 24 Sangat tinggi 8 10.26 %

Total 78 100 %
Sumber: data diolah, 2016

Dari tabel 4.8 dapat dilihat terdapat 13 atau 16.67% unit analisis berada pada

kategori  sangat  rendah, 29 atau 37.18% berada  pada  kategori  rendah, 15 atau 19.23%
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berada pada kategori cukup, 13 atau 16.67% berada pada kategori tinggi  dan sisanya

sebanyak 8 atau 10.26% unit  analisis memiliki  nilai kompetensi dewan komisaris

pada kategori sangat  tinggi.  Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum

kompetensi dewan komisaris yang pada perusahaan manufaktur berada dalam kategori

rendah.

4.1.1.5 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Frekuensi pertemuan komite audit adalah jumlah pertemuan yang dilaksanakan

oleh komite audit dalam 1 tahun. Efektifitas komite audit dalam melakukan

pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal

memerlukan pertemuan yang rutin. Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil

dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dari tahun 2012-2014 sebanyak 26

perusahaan dalam setahun. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini dalam

kurun waktu 2012 – 2014 sebanyak 78 unit analisis

Berikut hasil dari statistik deskriptif variabel frekuensi pertemuan komite audit

perusahaan yang diolah menggunakan program SPSS 21:

Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Frekuensi Pertemuan Komite Audit
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Ac_Meet 78 2.00 12.00 4.6538 1.85043

Valid N (listwise) 78
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil penelitian pada variabel frekuensi pertemuan komite audit (Ac_Meet)

dalam 1 tahun pada periode pengamatan (2012 – 2014) diperoleh nilai rata-rata adalah
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sebanyak 4.6538. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel melakukan

4 kali hingga 5 kali pertemuan anggota komite audit dalam satu tahunnya. Jumlah

pertemuan komite audit yang paling sedikit adalah 2 kali dalam setahun dan yang

paling banyak adalah 13 kali pertemuan dalam setahun. Berikut ini adalah tabel

penyebaran frekuensi pertemuan komite audit yang ada pada perusahaan sampel:

4.10. Hasil Analisis Kelas Interval Variabel Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Interval Kriteria Frekuensi Persentase
2.00 – 5.00 Rendah 63 80.77 %
6.00 – 9.00 Cukup 12 15.38 %
10.00 – 12.00 Tinggi 3 3.85 %

Total 78 100 %
Sumber: data diolah, 2016

Dari tabel 4.10 dapat dilihat terdapat 63 atau 80.77% berada  pada  kategori

rendah, 12 atau 15.38% berada pada kategori cukup, dan sisanya 3 atau 3.85% berada

pada kategori tinggi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum

frekuensi pertemuan komite audit yang pada perusahaan manufaktur berada dalam

kategori rendah.

4.1.1.6 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit. Jumlah

anggota komite audit berkaitan erat dengan seberapa banyak sumber daya yang

dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang ada pada perusahaan. Ukuran

komite audit baiknya harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap

memperhatikan efektifitas dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan

pengelolaan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari
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perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dari tahun 2012-2014 sebanyak 26

perusahaan dalam setahun. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini dalam

kurun waktu 2012 – 2014 sebanyak 78 unit analisis

Berikut hasil dari statistik deskriptif variabel ukuran komite audit perusahaan

yang diolah menggunakan program SPSS 21:

Tabel 4.11. Statistik Deskriptif Ukuran Komite Audit
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Ac_Size 78 3.00 4.00 3.1154 .32155

Valid N (listwise) 78

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil penelitian pada variabel jumlah komite audit (Ac_Size) pada periode

pengamatan (2012 – 2014) menunjukan bahwa semakin besar nilai rata – rata hasil

pengamatan berarti jumlah ukuran komite audit semakin besar. Nilai yang diperoleh

rata-rata sebesar 3.1154. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah anggota dewan komite

audit di dalam suatu perusahaan adalah 3 orang. Berikut ini adalah tabel penyebaran

ukuran komite audit yang ada pada perusahaan sampel:

4.12. Hasil Analisis Kelas Interval Variabel Ukuran Komite Audit

Interval Kriteria Frekuensi Persentase
3 Cukup 69 88.46 %
4 Tinggi 9 11.54 %

Total 78 100 %
Sumber: data diolah, 2016

Dari tabel 4.12 dapat dilihat terdapat 69 atau 88.46% berada pada kategori

cukup, dan sisanya 9 atau 11.54% berada pada kategori tinggi. Dari hasil tersebut dapat
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disimpulkan bahwa secara umum ukuran komite audit yang pada perusahaan

manufaktur berada dalam kategori cukup.

4.1.1.7 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki

oleh komite audit mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, keuangan

dan bisnis serta sistem yang berlaku dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan

sampel yang diambil dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dari tahun

2012-2014 sebanyak 26 perusahaan dalam setahun. Unit analisis yang digunakan pada

penelitian ini dalam kurun waktu 2012 – 2014 sebanyak 78 unit analisis

Berikut hasil dari statistik deskriptif variabel kompetensi komite audit

perusahaan yang diolah menggunakan program SPSS 21:

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Kompetensi Komite Audit
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Ac_Comp 78 12.00 26.00 17.9744 3.81717

Valid N (listwise) 78

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil penelitian variabel ukuran kompetensi komite audit (Ac_Comp) yang

dilakukan selama periode pengamatan (2012 -2014) dari perusahaan sampel rata-rata

diperoleh sebesar 17.9744. Hal ini berarti bahwa 17.97 anggota komite audit adalah

orang yang memiliki kompetensi di bidang keuangan atau akuntansi, dengan

kompetensi komite audit yang paling kecil sebanyak 6. Adanya kompetensi komite

audit di bidang keuangan dan akuntansi akan memberikan pengawasan yang lebih
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profesional kepada manajer. Berikut ini adalah tabel penyebaran kompetensi komite

audit yang ada pada perusahaan sampel:

4.14. Hasil Analisis Kelas Interval Variabel Kompetensi Komite Audit

Interval Kriteria Frekuensi Persentase
12.00 – 14.00 Sangat Rendah 12 15.38 %
15.00 – 17.00 Rendah 18 23.08 %
18.00 – 20.00 Cukup 22 28.21%
21.00 – 23.00 Tinggi 16 20.51%
24.00 – 26.00 Sangat tinggi 10 12.82 %

Total 78 100 %
Sumber: data diolah, 2016

Dari tabel 4.14 dapat dilihat terdapat 12 atau 15.38% unit analisis berada pada

kategori  sangat  rendah, 18 atau 23.08% berada  pada  kategori  rendah, 22 atau 28.21%

berada pada kategori cukup, 16 atau 20.51% berada pada kategori tinggi  dan sisanya

sebanyak 10 atau 12.82% unit  analisis memiliki  nilai kompetensi komite audit pada

kategori sangat  tinggi.  Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum

kompetensi komite audit yang pada perusahaan manufaktur berada dalam kategori

cukup.

4.1.2. Uji Prasarat Regresi Linier Berganda

4.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Suatu model regresi yang baik

adalah dimana semua datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam

penelitian ini, distribusi normal dideteksi dengan analisis grafik histogram dan grafik

normal probability plot serta analisis statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov.
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1. Metode Grafik

Berdasarkan hasil dari uji normalitas dengan metode grafik histogram pada

penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram

Tampilan grafik histogram berbentuk seperti lonceng, yang tidak terlalu

menceng kekanan atau menceng kekiri yang menunjukkan pola distribusi mendekati

normal.
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Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas PP Plot

Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini untuk konservatisme

dengan ukuran dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan dan

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa persebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.

2. Metode statistik One Sample Kolmogorov Smirnov

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa uji normalitas selain

menggunakan metode grafik, digunakan juga metode statistic non-parametrik

Kolmogorov-Smirnov terhadap data residual regresi. Hasil uji ini dapat dilihat pada

tabel berikut:
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Tabel 4.15. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 78

Normal Parametersa,b
Mean .0000000

Std. Deviation .05143448

Most Extreme Differences

Absolute .050

Positive .050

Negative -.049

Kolmogorov-Smirnov Z .440

Asymp. Sig. (2-tailed) .990

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,990

yang berarti di atas 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Berdasarkan

hasil uji grafik ataupun statistik, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

4.1.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau

tidaknya multikolonieritas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance

inflation factor (VIF). Multikolonieritas dapat dilihat dengan membandingkan nilai

tolerace dan variance inflation factor (VIF). Multikolonieritas terjadi apabila nilai
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tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.16. Hasil Uji Multikolinierotas

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) -.094 .074 -1.263 .211

Board_Indep -.030 .054 -.063 -.562 .576 .786 1.272

Board_Size .003 .004 .081 .698 .487 .739 1.353

Board_Comp .005 .002 .354 2.669 .009 .568 1.760

Ac_Meet .011 .004 .329 2.490 .015 .573 1.745

Ac_Size -.046 .024 -.240 -1.912 .060 .635 1.574

Ac_Comp .004 .002 .253 2.299 .024 .826 1.210

a. Dependent Variable: CON_ACC

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki

nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel

independen. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolineritas adalah jika

mempunyai nilai VIF di bawah 10. Dari tabel tersebut diperoleh bahwa pada model

regresi, semua variabel independen memiliki nilai VIF yang rendah dan jauh di bawah

angka 10, dengan demikian diperoleh tidak adanya masalah multikolinearitas dalam

model regresi.
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4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada

penelitian in menggunakan cara dengan melihat grafik plot dan uji Glejser untuk

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.

1. Metode Grafik Plot

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Pada gambar dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas atau menyebar.

Titik-titik persebaran berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. oleh karena

itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Metode Statistik

Metode statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara
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meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Ada tidaknya

heteroskedastisitas diketahui dengan melihat signifikansinya terhadap derajat

kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas,

jika nilai signifikansi < 0,05 maka mengandung heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17. Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) -.035 .042 -.846 .401

Board_Indep .059 .031 .241 1.918 .059

Board_Size -.004 .002 -.201 -1.547 .126

Board_Comp .000 .001 .064 .433 .667

Ac_Meet -.002 .002 -.096 -.648 .519

Ac_Size .020 .013 .209 1.491 .140

Ac_Comp .000 .001 .024 .196 .845

a. Dependent Variable: RES2
Pada uji glejser, terlihat bahwa probabilitas signifikansinya semuanya di atas

tingkat kepercayaan 5% atau 0.05. Hal ini memperkuat tidak adanya masalah

heteroskedastisitas.

4.1.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
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autokorelasi (Ghozali, 2013). Penelitian ini menggunakan uji Durbin – Watson (DW

test) dengan hasil:

Tabel 4.18. Hasil Uji Autokorelasi-Uji Durbin – Watson (DW test)

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 .538a .289 .229 .05356 1.926

a. Predictors: (Constant), Ac_Comp, Board_Indep, Ac_Size, Board_Size, Ac_Meet, Board_Comp

b. Dependent Variable: CON_ACC

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh nilai D-W sebesar 1.926, dengan

demikian diperoleh bahwa nilai DW tersebut berada diantara dU (1.801) dan 4 – d

(2.199). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut berada pada daerah bebas

autokorelasi.
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4.1.3. Uji Regregi Berganda (Uji t)

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh

antara variabel bebas (independen) yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional, leverage dan komite audit terhadap variabel terikat (dependen) yaitu

konservatisme akuntansi.

Hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 21 dapat

dilihat pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.19. Hasil Persamaan Regresi Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) -.094 .074 -1.263 .211

Board_Indep -.030 .054 -.063 -.562 .576

Board_Size .003 .004 .081 .698 .487

Board_Comp .005 .002 .354 2.669 .009

Ac_Meet .011 .004 .329 2.490 .015

Ac_Size -.046 .024 -.240 -1.912 .060

Ac_Comp .004 .002 .253 2.299 .024

a. Dependent Variable: CON_ACC

Uji ini Untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependen di gunakan uji t. Dari hasil estimasi regresi pada lampiran

diketahui nilai t hitung seperti tabel di atas. Dilihat dari tabel di atas maka dapat

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
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CON_ACC = -0.094 – 0.030 Board_Indep + 0.003 Board_Size + 0.005

Board_Comp + 0.011 Ac_Meet – 0.046 Ac_Size + 0.004 Ac_Comp +

e

1. Constant = -0.094 menunjukkan tanda negatif, hal tersebut dapat diartikan

apabila proporsi komisaris independen (Board_Indep),ukuran dewan komisaris

(Board_Size), kompetensi dewan komisaris (Board_Comp), pertemuan komite

audit (Ac_Meet), ukuran komite audit (Ac_Size), dan kompetensi komite audit

(Ac_Comp) 0 (nol), maka konservatisme akuntansi (CON_ACC) sebesar -

0.094.

2. Koefisien ß1 = -0,030 menunjukan tanda negatif, hal tersebut dapat diartikan

bahwa setiap kenaikan atau adanya penambahan 1 anggota komisaris

independen di perusahaan maka akan menurunkan penerapan konservatisme

akuntansi sebesar 0.030 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

3. Koefisien ß2 = 0.003 menunjukan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan

bahwa setiap ada kenaikan atau adanya penambahan 1 anggota dewan

komisaris di perusahaan maka akan menurunkan penerapan konservatisme

akuntansi sebesar 0.003 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

4. Koefisien ß3 = 0.005 menunjukan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan

bahwa setiap ada kenaikan 1 anggota dewan komisaris yang memiliki

kompetensi dibidang akuntansi dan keuangan yang ada pada perusahaan maka

akan menaikan penerapan konservatisme akuntansi sebesar 0.005 dan faktor

lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
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5. Koefisien ß4 = 0.011 menunjukan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan

bahwa setiap ada kenaikan 1 kali jumlah pertemuan komite audit dalam satu

tahun maka akan meningkatkan penerapan konservatisme akuntansi sebesar

0.011 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

6. Koefisien ß5 = -0.046 menunjukan tanda negatif, hal tersebut dapat diartikan

bahwa setiap kenaikan atau adanya penambahan 1 anggota komite audit di

perusahaan maka akan menurunkan penerapan konservatisme akuntansi

sebesar 0.046 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

7. Koefisien ß6 = 0.004 menunjukan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan

bahwa setiap ada kenaikan 1 anggota komite audit yang memiliki kompetensi

dibidang akuntansi dan keuangan yang ada pada perusahaan maka akan

menaikan penerapan konservatisme akuntansi sebesar 0.004 dan faktor lain

yang mempengaruhi dianggap konstan.

4.1.4. Uji Hipotesis

Setelah dilakukannya pengujian terhadap asumsi klasik dan telah diperoleh

model regresi yang memenuhi asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan

heteroskedastisitas, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis yang dilakukan

dengan menguji model persamaan baik secara simultan maupun parsial. Pengujian

hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh proporsi komisaris

independen, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekunsi

pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan kompetensi komite audit terhadap
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konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode

2012-2014, dengan significance level 0,05 (a=5%).

4.1.4.1 Uji Pengaruh Simultan ( F test )

Uji simultan bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (a=5%).  Hasil dari pengujian

ini sebagai berikut:

Tabel 4.20. Hasil Uji Simultan ( F test )

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression .083 6 .014 4.809 .000b

Residual .204 71 .003

Total .286 77

a. Dependent Variable: CON_ACC

b. Predictors: (Constant), Ac_Comp, Board_Indep, Ac_Size, Board_Size, Ac_Meet, Board_Comp

Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang

berarti H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan

komisaris, frekunsi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan kompetensi

komite audit secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel konservatisme.

Selain itu untuk membuktikan adanya pengaruh secara simultan variabel independen

terhadap variabel dependen, dapat dilihat dengan cara membandingkan Fhitung dengan

Ftabel. Apabila Fhitung > Ftabel, maka semua variabel independen berpengaruh secara
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simultan atau secara bersama-sama terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. Dan

apabila Fhitung < Ftabel, variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap

konservatisme akuntansi perusahaan.

Dari hasil uji F diperoleh F 4.809 dan nilai Ftabel sebesar 2.24. Dikarenakan nilai

Fhitung > Ftabel 2.569, maka Ho ditolak. Dengan demikian terbukti bahwa variabel

independen (proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kompetensi

dewan komisaris, frekunsi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan

kompetensi komite audit) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen (konservatisme akuntansi). Dengan demikian, H1: “Proporsi komisaris

independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran

komite audit, kompetensi komite audit secara simultan berpengaruh posistif signifikan

terhadap tingkat konservatisme akuntansi.” diterima.

4.1.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual ( Uji t )

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui hubungan signifikasi dari masing

masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, manakah dari

keempat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap konservatisme

akuntansi. Pengujian regresi digunakan pengujian dua arah (two tailed test) dengan

menggunakan significance level 0,05 (a = 5%). Hasil uji t disajikan dalam tabel berikut

ini:
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Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual ( t test )

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) -.094 .074 -1.263 .211

Board_Indep -.030 .054 -.063 -.562 .576

Board_Size .003 .004 .081 .698 .487

Board_Comp .005 .002 .354 2.669 .009

Ac_Meet .011 .004 .329 2.490 .015

Ac_Size -.046 .024 -.240 -1.912 .060

Ac_Comp .004 .002 .253 2.299 .024

a. Dependent Variable: CON_ACC

Variabel proporsi komisaris independen (Board_Indep) memiliki nilai sig

sebesar 0.576. Nilai sig sebesar 0.576 > α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi

komisaris independen tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini menolak

Ha atau H0 diterima yang berarti bahwa proporsi komisaris independen (Board_Indep)

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan

demikian, H2: “Proporsi komisaris independen secara parsial berpengaruh posistif

signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi.” ditolak.

Variabel ukuran dewan komisaris (Board_Size) memiliki nilai sig sebesar

0.487. Nilai sig sebesar 0.487 > α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan

komisaris tidak signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini menolak Ha atau H0
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diterima yang berarti bahwa ukuran dewan komisaris (Board_Size) tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, H3: “Ukuran

dewan komisaris secara parsial berpengaruh posistif signifikan terhadap tingkat

konservatisme akuntansi.” ditolak.

Variabel kompetensi dewan komisaris (Board_Comp) memiliki nilai sig

sebesar 0.009. Nilai sig sebesar 0.009 < α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa

kompetensi dewan komisaris signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini menolak

H0 atau Ha diterima yang berarti bahwa kompetensi dewan komisaris (Board_Comp)

berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian,

H4: “Kompetensi dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif signifikan

terhadap konservatisme akuntansi.” diterima.

Variabel frekuensi pertemuan komite audit (Ac_Meet) memiliki nilai sig

sebesar 0.015. Nilai sig sebesar 0.015 < α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi

pertemuan komite audit signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini menolak H0

atau Ha diterima yang berarti bahwa frekuensi pertemuan komite audit (Ac_Meet)

berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian,

H5: “Frekuensi pertemuan komite audit secara parsial berpengaruh positif signifikan

terhadap konservatime akuntansi.” diterima.

Variabel ukuran komite audit (Ac_Size) memiliki nilai sig sebesar 0.060. Nilai

sig sebesar 0.060 > α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak

signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini menolak Ha atau H0 diterima yang
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berarti bahwa ukuran komite audit (Ac_Size) tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, H6: “Ukuran komite audit secara

parsial berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.” ditolak.

Variabel kompetensi komite audit (Ac_Comp) memiliki nilai sig sebesar 0.024.

Nilai sig sebesar 0.024 < α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi komite

audit signifikan pada level 5% sehingga penelitian ini menolak H0 atau Ha diterima

yang berarti bahwa kompetensi komite audit (Ac_Comp) berpengaruh secara

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, H7: “Kompetensi

komite audit secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme

akuntansi.” diterima.

4.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square

dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya indeks pengungkapan

informasi strategis yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya.

Tabel 4.22. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 .538a .289 .229 .05356

a. Predictors: (Constant), Ac_Comp, Board_Indep, Ac_Size, Board_Size, Ac_Meet, Board_Comp
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Berdasarkan tabel hasil uji di atas, nilai adjusted R square diperoleh sebesar

0,229. Hasil ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat

dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 22,9%. Hal ini berarti bahwa

sebesar 22,9% konservatisme akuntansi dipengaruhi oleh variabel proporsi komisaris

independen, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi

pertemuan komite audit, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit. Sedangkan

sisanya sebesar 77,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan studi yang menganalisis pengaruh proporsi komisaris

independen, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, frekuensi

pertemuan komite audit, jumlah komite audit, dan kompetensi komite audit terhadap

konservatisme akuntansi. Berikut akan dijelaskan pengaruh masing-masing variabel

terhadap konservatisme akuntansi berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan

melalui SPSS 21.
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4.2.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris,

Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Ukuran Komite

Audit, Kompetensi Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa semua variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal tersebut dapat

dijelaskan bahwa secara bersama-sama semua variabel independen dapat mendorong

manajemen untuk menerapkan akuntansi yang konservatif. proporsi komisaris

independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan

yang memiliki sikap yang netral dan tidak berpihak baik kepada pemegang saham

ataupun manajemen. Hal ini sesuai dengan teori yang memayungi yaitu teori

stewardship yang menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara manajemen

dan pemegang saham.

Ukuran dewan komisaris dan kompetensi dewan komisaris merupakan salah

satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi, dimana

dewan komisaris adalah badan yang dibentuk sebagai perwakilan pemegang saham

yang mana dewan komisaris akan lebih condong untuk memberikan keuntungan

terhadap pihak pemegang saham. Hal ini sesuai dengan teori shareholder yang

menyatakan bahwa tugas utama dari pihak manajemen adalah untuk menambah

kesejahteraan dari para pemegang saham. Ukuran dewan komisaris dan kompetensi

dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang terlibat dalam

penyusunan laporan keuangan, jika ukuran dewan komisaris dan kompetensi dewan
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komisaris sesuai dengan ukuran dan kebutuhan perusahaan maka penerapan prinsip

konservatisme yang diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan akan tinggi.

Frekuensi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan kompetensi

komite audit merupakan bagian dari corporate governance yang dapat menjadi

penengah atau jembatan permasalahan keagenan yang terjadi antara pemegang saham

dan pihak manajemen, sehingga diduga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh

terhadap konservatisme akuntansi dimana salah satu faktor yang mendasari diterapkan

atau tidaknya akuntansi yang konservatif dalam perusahaan adalah masalah keagenan

yang terjadi antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen. Hal ini sesuai dengan

teori keagenan yang menyebutkan bahwa adanya konflik kepentingan di dalam sebuah

entitas yang terjadi antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan.

4.2.2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Konservatisme

Akuntansi

Proporsi komisaris independen dewan komisaris memiliki t hitung sebesar -

0.562 dan nilai signifikansi sebesar 0.576. Nilai signifikansi sebesar 0.576 > α (0.05).

Hal ini menunjukan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap konservatisme.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani

(2008) dan Wulandini (2012) yang menjelaskan bahwa tidak adanya hubungan antara

proporsi komisaris independen terhadap konservatisme akuntansi. Tetapi hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan teori stewardship yang mana teori ini menjelaskan
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bahwa tidak adanya konflik kepentingan yang terjadi antar pemegang saham dan

manajemen yang ada perusahaan.

Teori stewardship menjelaskan apabila terdapat konflik kepentingan yang

terjadi antara pemegang saham dan manajemen maka dapat diselaraskan kembali

melalui pencapaian tujuan organisasi. Komisaris independen adalah anggota dewan

komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan

organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham maka komisaris independen

tidak akan memiliki benturan kepentingan. Komisaris independen dianggap berguna

karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam conflict of

interest. Komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi dewan komisaris

dalam perusahaan dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan dan

melerai apabila terjadi sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham

dan dewan komisaris sehingga pemegang saham dan manajemen perusahaan akan

menerapkan good corporate governance. Adanya komisaris independen didalam

perusahaan diharapkan akan meningkatkan tingkat konservatisme akuntansi yang ada

pada perusahaan.

Penelitian ini menggambarkan bahwa hasil dari statistik deskriptif menunjukan

variabel proporsi komisaris independen pada perusahaan manufaktur yang menjadi

sampel tergolong sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa proporsi komisaris

independen yang ada pada perusahaan sangat kecil sehingga komisaris independen

yang ada pada perusahaan tidak bisa menjalankan tugas monitoring yang diberikan
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dengan optimal yang menyebabkan komisaris independen yang ada di perusahaan tidak

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi yang ada di perusahaan.

Proporsi komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap

konservatisme akuntansi dikarenakan selain memiliki ukuran yang tergolong sangat

kecil, pengangkatan anggota komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya

dilakukan untuk memenuhi ketentuan formal atau regulasi saja tetapi tidak

dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam

perusahaan (Ristiyaningrum, 2009). Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survei Asian

Development Bank dalam Boediono (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali

pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris

tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab

anggota dewan menjadi tidak efektif.

4.2.3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Konservatisme Akuntansi

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dari banyaknya anggota

dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil penelitian dari ukuran dewan

komisaris terhadap konservatisme akuntansi memiliki t hitung sebesar 0.698 dan nilai

signifikansi sebesar 0.487. Nilai signifikansi sebesar 0.487 > α (0.05). Hal ini

menunjukan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Hasil penelitian sesuai dengan yang dilakukan oleh Indrayanti (2010) dan

Wulandini (2012) dimana kedua penelitian tersebut tidak berhasil menemukan
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pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi. Namun hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lara et al (2005) yang

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme

corporate governance mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada

perusahaan dengan dewan yang lemah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori shareholder yang menjelaskan

bahwa tanggung jawab yang paling mendasar dari para manajemen adalah bertindak

untuk kepentingan meningkatkan nilai (value) dari pemegang saham (shareholder).

Pemegang saham dalam mengawasi kinerja perusahaan membentuk sekelompok orang

yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan yang terjadi pada suatu

perusahaan, dimana sekelompok orang yang dipilih tersebut bertugas untuk mengawasi

kinerja dari pihak manajemen apakah pihak manajemen telah melaksanakan

tanggungjawab utamanya kepada pemagang saham dalam meningkatkan value

pemegang saham ataukah pihak manajemen belum melaksanakan tanggungjawab yang

telah diberikan kepada pihak manajemen tersebut. Sekelompok orang yang dipilih oleh

pihak pemegang saham untuk mengawasi kegiatan dari suatu perusahaan tersebut

adalah dewan komisaris.

Dewan komisaris adalah sekelompok orang yang dibentuk oleh pemegang

saham yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau

seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Dewan

komisaris adalah sekelompok orang yang mewakili kepentingan dari para pemegang

saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan,
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penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut. Dewan komisaris bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar

serta memberi nasehat kepada direksi, dewan komisaris yang efektif dalam melakukan

tugasnya akan mengurangi kesalahan atau kelalaian, sehingga efektifitas dari dewan

komisaris sebagai suatu mekanisme pengawasan, akan menentukan efektifitas dari

penerapan corporate governance. Dengan adanya ukuran dewan komisaris maka

diharpakan tingkat konservatisme akuntansi akan naik seiring dengan tingginya jumlah

dari anggota dewan komisaris.

Penelitian ini menggambarkan bahwa hasil statistik deskriptif dari variabel

ukuran dewan komisaris yang terdapat pada perusahaan manufaktur yang menjadi

sampel tergolong rendah. Ukuran dewan komisaris yang tergolong rendah ini membuat

anggota dewan komisaris tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga tingkat

konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan demi mensejahterakan para

pemegang saham tidak berjalan dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan ukuran

dewan komisaris yang ada pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat

konservatisme akuntansi. Dewan komisaris tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu

kecil. Jumlah dewan komisaris yang terlalu besar dianggap dapat menimbulkan

kesulitan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja

manajemen dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen.

Sedangkan ukuran dewan komisaris yang terlalu kecil akan menyebabkan kurangnya

pertukaran informasi antar dewan komisaris yang membuat dewan komisaris tidak bisa
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bekerja secara maksimal dikarenakan kurangnya sumber informasi yang dimiliki oleh

perusahaan.

4.2.4. Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris Terhadap Konservatisme

Akuntansi

Kompetensi dewan komisaris dari hasil penelitian memiliki t hitung sebesar

2.669 dan nilai signifikansi sebesar 0.009. Nilai signifikansi yang dimiliki oleh

kompetensi dewan komisaris sebesar 0.009 < α (0.05). Hal ini menunjukan bahwa

variabel kompetensi dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap

konservatisme akuntansi.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori shareholder yang menjelaskan bahwa

tanggung jawab yang paling mendasar dari para manajemen adalah bertindak untuk

kepentingan meningkatkan nilai (value) dari pemegang saham (shareholder).

Pemegang saham dalam mengawasi kinerja perusahaan membentuk sekelompok orang

yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan yang terjadi pada suatu

perusahaan, dimana sekelompok orang yang dipilih tersebut bertugas untuk mengawasi

kinerja dari pihak manajemen apakah pihak manajemen telah melaksanakan

tanggungjawab utamanya kepada pemagang saham dalam meningkatkan value

pemegang saham ataukah pihak manajemen belum melaksanakan tanggungjawab yang

telah diberikan kepada pihak manajemen tersebut. Sekelompok orang yang dipilih oleh

pihak pemegang saham untuk mengawasi kegiatan dari suatu perusahaan tersebut

adalah dewan komisaris.
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Dewan komisaris adalah sekelompok orang  yang dibentuk oleh pemegang

saham yang juga merupakan seorang pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau

seseorang yang berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Dewan

komisaris adalah sekelompok orang yang mewakili kepentingan dari para pemegang

saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas kinerja, keuangan,

penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut.

Dewan komisaris merupakan suatu badan atau dewan yang sebagian besar

merupakan anggota dari pemegang saham utama yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

memberi nasehat kepada direksi, dewan komisaris yang efektif dalam melakukan

tugasnya akan mengurangi kesalahan atau kelalaian, sehingga efektifitas dari dewan

komisaris sebagai suatu mekanisme pengawasan, akan menentukan efektifitas dari

penerapan corporate governance. Dewan komisaris sebagai organ corporate

governance perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan dan memberikan nasihat

yang mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian

sementara harusalah memiliki kompetensi dibidang akuntansi dan keuangan yang baik

untuk memastikan tugas yang diemban berjalan dengan baik. Oleh karena itu

kompetensi dewan komisaris akan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam

penerapannya konsep konservatisme yang digunakan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggambarkan bahwa hasil statistik deskriptif menunjukan

bahwa variabel kompetensi dewan komisaris tergolong rendah. Walaupun tergolong

rendah kompetensi dewan komisaris dianggap sangat berpengaruh karena kompetensi
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merupakan elemen yang sangat penting dalam dewan komisaris. Pengaruh kompetensi

dewan komisaris menunjukan bahwa kompetensi dewan komisaris berpengaruh

terhadap konservatisme akuntansi, yang mana semakin banyak atau semakin besar para

anggota dari dewan komisaris yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang

akuntansi dan keuangan, maka semakin tinggi pula tingkat konservatisme akuntansi

yang diterapkan oleh perusahaan. Kompetensi yang dimiliki oleh dewan komisaris

sangat penting untuk perusahaan dalam mewujudkan good corporate governance yang

baik. Dengan adanya good corporate governance yang baik maka prinsip

konservatisme akuntansi yang diterpakan oleh perusahaan akan berjalan baik pula.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh kompetensi yang dimiliki dewan komisaris

merupakan sebuah elemen yang harus ada dalam memenuhi prinsip – prinsip dasar

dewan komisaris dimana anggota dari dewan komisaris haruslah profesional dan

anggota dewan komisaris harus melakukan fungsi pengawasan serta dewan komisaris

harus memberikan nasihat yang mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai

kepada pemberhentian sementara. Dengan adanya prinsip – prinsip tersebut maka

anggota dari dewan komisaris haruslah memiliki kompetensi dan pengalam yang baik

dalam bidang akuntansi dan keuangan.

4.2.5. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Konservatisme

Akuntansi

Hasil pengujian terhadap frekuensi komite audit memiliki t hitung sebesar

2.490 dan nilai signifikansi sebesar 0.015. Nilai signifikansi yang dimiliki oleh



120

frekuensi pertemuan komite audit sebesar 0.015 < α (0.05). Hal ini menunjukan bahwa

variabel frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap

konservatisme akuntansi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa

dalam sebuah entitas akan ada benturan kepentingan yang terjadi antara principal dan

management, dan untuk mengatasi masalah benturan kepentingan maka diperlukanlah

kontrak yang biasanya menggunakan angka – angka akuntansi yang dinyatakan dalam

laporan keuangan. Oleh karena itu komite audit yang merupakan organ dari corporate

governance dirasa bisa memberikan angin segar bagi para pihak principal dan

management dimana komite audit sebagai komite yang dapat memastikan bahwa pihak

manajemen perusahaan akan menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan benar

sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Komite audit merupakan badan yang bertugas untuk memastikan bahwa

laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi

berterima umum akan membuat para principal lebih tenang karena para principal telah

mendelegasikan kontrak yang berupa angka – angka dan laporan keuangan sebagai

dasarnya dan pihak komite audit yang menjamin bahwa aporan keuangan telah

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan sumber

daya yang ada pada perusahaan akan digunakan sebaik mungkin. Pihak management

dirasa juga akan merasa lebih tenang karena pihak komite audit sebagian besar bukan

merupakan para pemegang saham yang dapat diartikan bahwa komite audit dapat
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meredam sikap terlampau optimis para pemegang saham  sehingga tidak tekanan yang

diberikan oleh para pemegang saham akan berkurang. Untuk memastikan tugas yang

diemban oleh komite audit berjalan dengan baik, maka komite audit haruslah

mengadakan pertemuan sebagai sarana evaluasi kinerja. Oleh karena itu frekuensi

pertemuan komite audit akan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam

penerapannya konsep konservatisme yang digunakan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggambarkan bahwa statistik deskriptif yang dihasilkan oleh

variabel frekuensi pertemuan komite audit tergolong rendah. Walaupun frekuensi

pertemuan komite audit ini tergolong rendah, tetapi hal ini masuk dalam kategori yang

wajar sesuai dengan peraturan yang meminimalkan pertemuan komite audit adalah 3

sampai 4 kali dalam setahun. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Wulandini

(2012) dimana penelitian tersebut berhasil menemukan pengaruh dari frekuensi

pertemuan komite audit terhadap konservatisme akuntansi. Hal tersebut menunjukan

bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap konservatisme

akuntansi, yang mana semakin tinggi frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite

audit perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat konservatisme akuntansi yang

diterapkan oleh perusahaan. Hal tersebut disebakan oleh Tingkat frekuensi pertemuan

atau jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat menjamin bahwa

pelaksanaan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan

diminimalisir.

Komite audit diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan

terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta dalam pembuatan
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keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan

dilakukan secara rutin dan terstruktur sehingga permasalahan yang ada dalam internal

perusahaan cepat terdeteksi dan bisa segera diselesaikan dengan baik oleh pihak

manajemen.

4.2.6. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi

Ukuran komite audit memiliki t hitung sebesar -1.912 dan nilai signifikansi

sebesar 0.060. Nilai signifikansi sebesar 0.060 > α (0.05). Hal ini menunjukan bahwa

variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

konservatisme akuntansi.

Hasil penelitian sesuai dengan yang dilakukan oleh Brilianti (2013) dimana

penelitian tersebut tidak berhasil menemukan pengaruh dari ukuran komite audit

terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian mengenai ukuran komite audit

menunjukan bahwa ukuran komite audit yang dimiliki oleh perusahaan tidak

berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh

perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan

bahwa dalam sebuah entitas akan ada benturan kepentingan yang terjadi antara

principal dan management. Komite audit yang merupakan organ dari corporate

governance dirasa bisa memberikan angin segar bagi para pihak principal dan

management.

Komite audit merupakan badan yang bertugas untuk memastikan bahwa

laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi
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berterima umum akan membuat para principal lebih tenang karena para principal telah

mendelegasikan kontrak yang berupa angka – angka dan laporan keuangan sebagai

dasarnya dan pihak komite audit yang menjamin bahwa aporan keuangan telah

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan sumber

daya yang ada pada perusahaan akan digunakan sebaik mungkin. Pihak management

dirasa juga akan merasa lebih tenang karena pihak komite audit sebagian besar bukan

merupakan para pemegang saham yang dapat diartikan bahwa komite audit dapat

meredam sikap terlampau optimis para pemegang saham  sehingga tidak tekanan yang

diberikan oleh para pemegang saham akan berkurang. Dengan adanya komite audit

yang memiliki ukuran atau jumlah yang sudah sesuai dengan aturan diharapkan mampu

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berimbas pada naiknya

konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggambarkan bahwa hasil statistik deskriptif dari variabel

ukuran komite audit yang terdapat pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel

tergolong cukup atau berada pada batas minimal jumlah anggota komite audit pada

perusahaan. Ukuran komite audit yang tergolong cukup ini membuat anggota komite

audit tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga komite audit sulit untuk menjalankan

tugasnya sebagai badan yang bertanggungjawab untuk membantu dewan komisaris

dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan telah sesuai

dengan standar akuntansi yang berterima umum. Hal ini mengakibatkan ukuran komite

audit yang dimiliki oleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme

akuntansi yang ada pada perusahaan.
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Komite audit seharusnya ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan ukuran

perusahaan serta kompleksitas pekerjaan yang ada pada perusahaan, komite audit yang

dimiliki oleh perusahaan seharusnya tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil dan harus

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Argumen ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Dalton et al. (1999) yang menunjukkan bahwa komite audit dengan

jumlah anggota besar cenderung kehilangan fokus dan kurang partisipatif

dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil. Semakin banyak anggota komite audit

terkadang malah menyulitkan kesepakatan keputusan dalam melakukan kinerjanya.

Namun di lain pihak, komite audit dengan jumlah anggota kecil kekurangan keragaman

keterampilan dan pengetahuan sehingga menjadi tidak efektif.

4.2.7. Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi

Hasil pengujian terhadap kompetensi komite audit memiliki t hitung sebesar

2.299 dan nilai signifikansi sebesar 0.024. Nilai signifikansi yang dimiliki oleh

kompetensi komite audit sebesar 0.024 < α (0.05). Hal ini menunjukan bahwa variabel

kompetensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme

akuntansi.

Hasil penelitian juga ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa

dalam sebuah entitas akan ada benturan kepentingan yang terjadi antara principal dan

management, dan untuk mengatasi masalah benturan kepentingan maka diperlukanlah

kontrak yang biasanya menggunakan angka – angka akuntansi yang dinyatakan dalam

laporan keuangan. Pihak komite audit yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa
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laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi

berterima umum harusalah memiliki kompetensi dibidang akuntansi dan keuangan

yang baik untuk memastikan tugas yang diemban berjalan dengan baik. Oleh karena

itu kompetensi komite audit akan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam

penerapannya konsep konservatisme yang digunakan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggambarkan bahwa hasil statistik deskriptif menunjukan

bahwa variabel kompetensi komite audit tergolong cukup. Walaupun tergolong cukup

kompetensi yang dimiliki oleh komite audit dianggap sangat berpengaruh karena

kompetensi merupakan elemen yang sangat penting dalam komite audit. Hasil

penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandini (2012)

yang membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap

tingkat konservatisme laporan keuangan dan latar belakang keahlian dari komite audit

tersebut juga berkaitan secara positif terhadap konservatisme.

Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada

dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Tanggung jawab yang

dimiliki oleh komite audit membutuhkan kompetensi (kualifikasi keahlian keuangan)

yang baik. Dengan hasil ini dapat menjelaskan bahwa komite audit dengan anggota

yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih tinggi dan

lebih sesuai akan secara nyata mampu untuk mengontrol kondisi operasional dan

keuangan perusahaan sejak dini. Komite audit yang kompeten akan mampu melakukan

koreksi terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat dijadikan acuan oleh

manajemen untuk melakukan perbaikan hingga akhir periode keuangan tahunan.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan pembahasan tentang pengaruh

proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan

komisaris, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan kompetensi

komite audit terhadap komservatisme akuntansi, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan

komisaris, frekuensi pertemuan komite audit, ukuran komite audit, dan

kompetensi komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

konservatisme akuntansi.

2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap

tingkat konservatisme akuntansi. Hal dikarenakan sesuai hasil statistik

deskriptif menunjukan bahwa proporsi komisaris independen tergolong dalam

kategori sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa proporsi komisaris

independen yang ada pada perusahaan sangat kecil sehingga komisaris

independen tidak bisa menjalankan tugas monitoring dengan selain itu

pengangkatan anggota komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya

dilakukan untuk memenuhi ketentuan formal atau regulasi saja bukan sesuai

dengan kebutuhan perusahaan, dan pengangkatan komisaris independen tidak
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dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam

perusahaan.

3. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat

konservatisme akuntansi. Penelitian ini menggambarkan bahwa hasil statistik

deskriptif dari variabel ukuran dewan komisaris tergolong rendah. Ukuran

dewan komisaris yang tergolong rendah ini membuat anggota dewan komisaris

tidak dapat bekerja secara optimal. Selain itu ketidakberpengaruhan ini dapat

juga disebabkan oleh jumlah dewan komisaris yang tidak sesuai dengan

kebutuhan perusahaan.

4. Kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat

konservatisme akuntansi. Adanya pengaruh kompetensi dewan komisaris

terhadap konservatisme akuntansi dikarenakan dewan komisaris sebagai organ

corporate governance perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan dan

memberikan nasihat yang mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai

kepada pemberhentian sementara harusalah memiliki kompetensi dibidang

akuntansi dan keuangan yang baik untuk memastikan tugas yang diemban

berjalan dengan baik. Oleh karena itu kompetensi dewan komisaris akan

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penerapannya konsep

konservatisme yang digunakan oleh perusahaan.

5. Pertemuan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat

konservatisme akuntansi. Adanya pengaruh frekuensi pertemuan komite audit

dengan konservatisme akuntansi disebakan oleh tingkat frekuensi pertemuan
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atau jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat menjamin

bahwa pelaksanaan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan

kecurangan akan diminimalisir.

6. Ukuran komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat

konservatisme akuntansi. Penelitian ini menggambarkan bahwa hasil statistik

deskriptif dari variabel ukuran komite audit tergolong cukup atau berada pada

batas minimal jumlah anggota komite audit pada perusahaan. Ukuran komite

audit yang tergolong cukup ini membuat anggota komite audit tidak dapat

bekerja secara optimal. Selain itu ketidakberpengaruhan antara ukuran komite

audit dan konservatisme akuntansi bisa disebabkan oleh  ukuran dari komite

audit yang terlalu kecil atau terlalu besar. Komite audit seharusnya ditentukan

berdasarkan kesesuaian dengan ukuran perusahaan serta kompleksitas

pekerjaan yang ada pada perusahaan, komite audit yang dimiliki oleh

perusahaan seharusnya tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil dan harus

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

7. Kompetensi komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat

konservatisme akuntansi. Adanya pengaruh kompetensi komite audit terhadap

konservatisme akuntansi dikarenakan komite audit memiliki peran untuk

mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal

terciptanya mekanisme pengawasan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh

komite audit membutuhkan kompetensi (kualifikasi keahlian keuangan) yang

baik. Dengan hasil ini dapat menjelaskan bahwa komite audit dengan anggota
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yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang lebih

tinggi dan lebih sesuai akan secara nyata mampu untuk mengontrol kondisi

operasional dan keuangan perusahaan sejak dini. Komite audit yang kompeten

akan mampu melakukan koreksi terhadap kondisi keuangan perusahaan yang

dapat dijadikan acuan oleh manajemen untuk melakukan perbaikan hingga

akhir periode keuangan tahunan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan berdasarkan hasil

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini variabel proporsi komisaris independen memiliki statistik

deskriptif yang tergolong rendah, sehingga proporsi komisaris independen

tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi dan hal ini

berlawanan terhadap teori stewardship, yang mana menurut teori ini proporsi

dewan komisaris dapat meningkatkan tingkat konservatisme akuntansi pada

perusahaan. Menurut hasil penelitian ini variabel proporsi komisaris

independen kurang bisa menggambarkan keterkaitan antara variabel

independen ke dependen, itu tergambar baik dari hasil statistik deskriptif

ataupun pada pembahasan. Untuk selanjutnya alangkah lebih baik jika

mengenyampingkan variabel proporsi komisaris independen dan digantikan

dengan variabel biaya dewan komisaris yang dirasa lebih bisa menggambarkan

hal tersebut.
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2. Variabel ukuran dewan komisaris perusahaan dan ukuran komite audit

perusahaan memiliki statistik deskriptif yang tergolong rendah dan minimal,

sehingga variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal berlawanan dengan teori

keagenan dan teori shareholder yang mana menurut teori keagenan untuk

dewan komisaris dan teori shareholder untuk komite audit, baik ukuran dewan

komisaris maupun ukuran komite audit perusahaan dapat meningkatkan tingkat

konservatisme akuntansi pada perusahaan. Menurut hasil penelitian ini variabel

ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit belum bisa menggambarkan

variabel independen ke dependen, hal itu tergambar baik dari segi pembahasan

maupun hasil statistik deskriptif yang yang tidak mendukung. Untuk penelitian

selanjutnya alangkah lebih baik jika variabel ukuran dewan komisaris dan

ukuran komite audit diperbarui menjadi efektifitas dewan komisaris dan

efektifitas komite audit yang mana efektifitas ini dirasa lebih bisa

menggambarkan variabel independen ke variabel dependen daripada variabel

ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit.

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan ukuran dari segi

akrual saja, tetapi juga dari segi lain seperti rasio market to book agar dapat

diperbandingkan mana yang lebih baik antara tingkat konservatisme akuntansi

jika diukur dengan ukuran akrual atau tingkat konservatisme akuntansi jika

diukur menggunakan ukuran lain seperti rasio market to book.
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LAMPIRAN 1
PERUSAHAAN SAMPEL

(Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-
2014)

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan
1 ALKA PT Alakasa Industrindo Tbk
2 ARNA PT Arwana Citra Mulia Tbk
3 BUDI PT Budi Stratch & Sweetener Tbk
4 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk
5 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk
6 INTP PT Indocement Tunggal P. Tbk
7 KBLM PT Kabelindo Murni Tbk
8 SRSN PT Indo Acidatama Tbk
9 IGAR PT Champion Pasific Indonesia Tbk

10 LION PT Lion Metal Works Tbk
11 JPFA PT Japfa Comfeed Ind Tbk
12 KIAS PT Keramik Indonesia Assosiasi Tbk
13 APLI PT Asiaplast Industies Tbk
14 KBLI PT KMI Wire and Cable Tbk
15 BTON PT Betonjaya Manunggal Tbk
16 NIPS PT Nipress Tbk
17 PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk
18 AKPI PT Argha Karya Prima Industri Tbk
19 PRAS PT Prima Alloy Steel Univ Tbk
20 SIPD PT Sierad Produce Tbk
21 WIIM PT Wismilak Inti Makmur Tbk
22 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
23 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk
24 STAR PT Star Petrocheam Tbk
25 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
26 TALS PT Tunas Alfin Tbk
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LAMPIRAN 2
TABULASI DATA VARIABEL PENELITIAN ANALISIS PENGARUH

CORPORATE GOVERNANCE DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI

TAHUN 2012

No Kode Conacc Board
Indp

Board
Size

Board
Comp

Ac
Meet

Ac
Size

Ac
Comp

1 ALKA -0.07 0.5 4 12 4 3 26
2 ARNA 0.07 0.67 3 14 12 4 20
3 BUDI -0.05 0.33 3 20 4 3 17
4 GJTL 0.01 0.43 7 24 4 3 22
5 SMCB -0.02 0.5 6 14 5 3 20
6 INTP 0.04 0.43 7 20 4 3 24
7 KBLM -0.16 0.67 3 13 4 3 12
8 SRSN -0.09 0.37 8 18 4 3 18
9 IGAR -0.07 0.33 3 13 4 3 16

10 LION -0.05 0.33 3 16 2 3 15
11 JPFA -0.12 0.33 3 16 4 3 20
12 KIAS 0.03 0.33 6 20 6 3 19
13 APLI -0.06 0.33 3 24 4 3 22
14 KBLI -0.12 0.33 6 19 4 4 18
15 BTON 0.00 0.5 2 14 5 3 21
16 NIPS -0.04 0.25 4 14 4 3 18
17 PICO -0.09 0.33 3 14 4 3 16
18 AKPI -0.04 0.33 6 14 4 3 15
19 PRAS 0.02 0.33 3 10 8 3 18
20 SIPD -0.17 0.67 3 10 6 3 12
21 WIIM -0.07 0.33 3 18 4 3 18
22 SMGR 0.00 0.33 6 24 4 4 12
23 SMSM -0.02 0.33 3 14 4 3 15
24 STAR -0.04 0.5 2 10 4 3 13
25 AISA -0.06 0.4 5 14 3 3 16
26 TALS -0.09 0.33 3 17 4 3 19



139

LAMPIRAN 3
TABULASI DATA VARIABEL PENELITIAN ANALISIS PENGARUH

CORPORATE GOVERNANCE DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI

TAHUN 2013

No Kode Conacc Board
Indp

Board
Size

Board
Comp

Ac
Meet

Ac
Size

Ac
Comp

1 ALKA -0.02 0.5 4 12 4 3 26
2 ARNA -0.04 0.67 3 14 12 4 20
3 BUDI 0.02 0.67 3 20 4 3 17
4 GJTL 0.04 0.43 7 24 4 3 22
5 SMCB 0.05 0.5 6 14 5 3 20
6 INTP 0.01 0.43 7 20 4 3 24
7 KBLM -0.20 0.67 3 13 4 3 12
8 SRSN 0.03 0.37 8 18 4 3 18
9 IGAR -0.04 0.33 3 13 4 3 16

10 LION -0.03 0.33 3 16 2 3 15
11 JPFA -0.03 0.33 3 16 4 3 20
12 KIAS 0.06 0.33 6 20 6 3 19
13 APLI 0.15 0.33 3 24 4 3 22
14 KBLI -0.09 0.33 6 19 4 4 18
15 BTON -0.09 0.5 2 14 5 3 21
16 NIPS 0.01 0.5 4 14 6 3 18
17 PICO -0.06 0.33 3 14 4 3 16
18 AKPI -0.05 0.33 6 14 4 3 15
19 PRAS -0.01 0.33 3 10 8 3 18
20 SIPD -0.01 0.67 3 10 6 3 12
21 WIIM -0.16 0.33 3 12 4 3 14
22 SMGR -0.01 0.33 6 24 4 4 12
23 SMSM -0.01 0.33 3 14 4 3 15
24 STAR -0.01 0.5 2 10 4 3 13
25 AISA -0.07 0.4 5 14 3 3 16
26 TALS -0.01 0.33 3 17 4 3 19
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LAMPIRAN 4
TABULASI DATA VARIABEL PENELITIAN ANALISIS PENGARUH

CORPORATE GOVERNANCE DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI

TAHUN 2014

No Kode Conacc Board
Indp

Board
Size

Board
Comp

Ac
Meet

Ac
Size

Ac
Comp

1 ALKA -0.09 0.5 4 12 4 3 26
2 ARNA -0.08 0.67 3 14 12 4 20
3 BUDI -0.03 0.33 3 20 4 3 17
4 GJTL -0.04 0.43 7 18 4 3 14
5 SMCB 0.02 0.5 6 14 5 3 20
6 INTP 0.00 0.43 7 20 4 3 24
7 KBLM -0.05 0.67 3 13 4 3 12
8 SRSN -0.03 0.37 8 18 4 3 18
9 IGAR -0.11 0.33 3 13 4 3 16

10 LION -0.02 0.33 3 16 2 3 24
11 JPFA 0.08 0.67 3 20 4 3 24
12 KIAS -0.02 0.33 6 20 6 3 19
13 APLI -0.01 0.67 3 24 4 3 22
14 KBLI 0.06 0.33 6 19 4 4 24
15 BTON -0.01 0.5 2 14 5 3 21
16 NIPS 0.04 0.5 4 14 6 3 18
17 PICO -0.01 0.67 3 14 6 3 16
18 AKPI 0.12 0.33 6 18 4 3 24
19 PRAS -0.02 0.33 3 10 8 3 18
20 SIPD -0.05 0.67 3 10 6 3 12
21 WIIM 0.00 0.33 3 18 4 3 18
22 SMGR -0.07 0.33 6 24 4 4 12
23 SMSM 0.02 0.33 3 14 4 3 15
24 STAR -0.04 0.5 2 10 4 3 13
25 AISA -0.02 0.4 5 14 3 3 16
26 TALS -0.02 0.33 3 17 4 3 19
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LAMPIRAN 5
TABULASI DATA VARIABEL KONSERVATISME AKUNTANSI

TAHUN 2012

No Kode Net Income
(RP)

Depresiasi
(Rp)

Arus Kas
Operasi (Rp)

Total Aset (Rp) Con_acc

1 ALKA 5,122,929,000 859,083,000 (4,757,106,000) 147,882,361,685 -0.07

2 ARNA 158,684,349,1
30

15,118,564,979 237,695,889,06
4

937,360,000,000 0.07

3 BUDI 5,084,000,000 101,662,000,00
0

1,646,000,000 2,299,672,000,00
0

-0.05

4 GJTL 1,132,247,000,
000

439,651,000,00
0

1,707,135,000,0
00

12,869,793,000,0
00

0.01

5 SMCB 1,350,791,000,
000

571,215,000,00
0

1,692,112,000,0
00

12,019,859,000,0
00

-0.02

6 INTP 4,763,388,000,
000

66,310,000,000 5,674,822,000,0
00

22,755,160,000,0
00

0.04

7 KBLM 23,833,078,47
8

13,499,331,028 (79,515,260,56
9)

722,941,339,245 -0.16

8 SRSN 16,956,040,00
0

10,139,764,000 (7,547,188,000) 402,108,960,000 -0.09

9 IGAR 44,507,701,36
7

10,052,526,658 32,191,725,185 312,342,760,278 -0.07

10 LION 85,373,721,56
4

4,237,104,369 66,606,219,113 433,497,042,140 -0.05

11 JPFA 1,074,577,000,
000

282,734,000,00
0

299,125,000,00
0

8,706,357,000,00
0

-0.12

12 KIAS 71,039,439,69
2

294,756,921 131,131,527,92
2

2,143,814,884,43
5

0.03

13 APLI 4,203,700,813 830,337,444 (14,311,946,16
0)

333,867,300,446 -0.06

14 KBLI 125,181,635,8
28

19,791,599,122 9,504,674,795 1,161,698,219,22
5

-0.12

15 BTON 24,761,627,15
0

822,320,430 26,137,526,275 145,100,528,067 0.00

16 NIPS 21,553,186,94
8

11,977,707,709 10,135,112,124 525,628,737,289 -0.04

17 PICO 11,137,571,65
7

14,442,776,704 (25,484,273,29
5)

594,616,098,268 -0.09

18 AKPI 31,115,755,00
0

48,710,539,000 12,203,424,000 1,714,834,430,00
0

-0.04

19 PRAS 15,565,386,86
5

18,528,823,063 47,968,405,047 577,349,886,068 0.02

20 SIPD 15,061,473,53
2

97,038,742,031 (142,720,644,7
91)

1,499,621,287,34
6

-0.17

21 WIIM 77,301,783,55
3

17,481,124,338 13,275,272,462 1,207,251,153,90
0

-0.07

22 SMGR 4,926,639,847,
000

746,692,958,00
0

5,591,864,816,0
00

26,579,083,786,0
00

0.00
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23 SMSM 268,543,331,4
92

111,658,520,63
5

353,110,841,97
8

1,441,204,473,59
0

-0.02

24 STAR 920,838,273 268,583,241 (26,247,899,64
7)

751,720,620,157 -0.04

25 AISA 253,664,000,0
00

79,440,000,000 109,316,000,00
0

3,867,576,000,00
0

-0.06

26 TALS 41,903,401,92
3

7,334,055,267 18,458,680,196 326,320,811,667 -0.09

Keterangan :
Con_Acc = NI – CFO

TA

Con_Acc = Tingkat konservatisme akuntansi
NI = Laba sebelum extraordinary item ditambah depresiasi
CFO = Arus kas dari aktifitas operasi
TA = Total aset
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LAMPIRAN 6
TABULASI DATA VARIABEL KONSERVATISME AKUNTANSI

TAHUN 2013

No Kode Net Income
(RP)

Depresiasi (Rp) Arus Kas
Operasi (Rp)

Total Aset (Rp) Con_acc

1 ALKA (315,494,000) 872,928,000 (3,425,701,000) 241,912,806,000 (0.02)
2 ARNA 237,697,913,8

83
59,114,977,677 248,878,036,49

9
1,135,244,802,06
0

(0.04)

3 BUDI 42,886,000,00
0

125,287,000,00
0

222,244,000,00
0

2,382,875,000,00
0

0.02

4 GJTL 120,330,000,0
00

505,040,000,00
0

1,299,132,000,0
00

15,350,754,000,0
00

0.04

5 SMCB 952,305,000,0
00

599,135,000,00
0

2,262,247,000,0
00

14,894,990,000,0
00

0.05

6 INTP 5,012,294,000,
000

86,433,000,000 5,419,268,000,0
00

26,607,241,000,0
00

0.01

7 KBLM 7,678,095,359 16,300,564,291 (106,551,188,9
53)

654,295,256,935 (0.20)

8 SRSN 15,994,295,00
0

10,381,370,000 37,888,934,000 420,782,548,000 0.03

9 IGAR 35,030,416,15
8

8,758,423,547 31,571,765,591 313,746,644,499 (0.04)

10 LION 64,761,350,81
6

4,452,863,927 52,556,704,619 498,567,897,161 (0.03)

11 JPFA 640,637,000,0
00

626,000,000 175,820,000,00
0

14,917,590,000,0
00

(0.03)

12 KIAS 75,360,306,26
8

272,387,205 202,177,490,83
9

2,270,904,910,51
8

0.06

13 APLI 1,881,586,263 15,317,678,168 62,415,415,884 303,594,490,546 0.15
14 KBLI 73,530,280,77

7
24,454,408,515 (27,123,241,05

7)
1,337,022,291,95
1

(0.09)

15 BTON 25,882,922,98
6

849,135,893 11,077,976,307 176,136,296,407 (0.09)

16 NIPS 33,872,112,00
0

16,345,518,000 55,283,019,000 798,407,625,000 0.01

17 PICO 15,439,372,42
9

14,204,213,165 (5,967,845,178) 621,400,236,614 (0.06)

18 AKPI 34,620,336,00
0

54,408,473,000 (24,262,141,00
0)

2,084,567,189,00
0

(0.05)

19 PRAS 15,808,091,13
8

765,138,777 10,729,054,393 795,630,254,208 (0.01)

20 SIPD 8,377,508,652 112,983,283,66
6

88,982,040,665 3,155,680,394,48
0

(0.01)

21 WIIM 132,322,207,8
61

21,613,697,759 (45,910,615,40
6)

1,229,011,260,88
1

(0.16)

22 SMGR 5,354,298,521,
000

1,048,549,677,0
00

6,047,147,495,0
00

30,792,884,092,0
00

(0.01)
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23 SMSM 350,777,803,9
41

112,821,075,42
1

449,576,533,10
0

1,701,103,245,17
6

(0.01)

24 STAR 569,455,861 12,606,950,774 5,562,378,087 749,402,740,231 (0.01)
25 AISA 346,728,000,0

00
84,877,000,000 78,729,000,000 5,020,824,000,00

0
(0.07)

26 TALS 38,389,053,25
3

8,585,954,968 42,622,507,336 341,414,650,168 (0.01)

Keterangan :
Con_Acc = NI – CFO

TA

Con_Acc = Tingkat konservatisme akuntansi
NI = Laba sebelum extraordinary item ditambah depresiasi
CFO = Arus kas dari aktifitas operasi
TA = Total aset
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LAMPIRAN 7
TABULASI DATA VARIABEL KONSERVATISME AKUNTANSI

TAHUN 2014

No Kode Net Income
(RP)

Depresiasi (Rp) Arus Kas
Operasi (Rp)

Total Aset (Rp) Con_acc

1 ALKA 2,659,254,000 1,351,865,000 (18,833,943,00
0)

244,879,397,000 (0.09)

2 ARNA 261,651,053,2
19

72,306,578,616 238,937,995,91
6

1,259,175,442,87
5

(0.08)

3 BUDI 28,499,000,00
0

121,334,000,00
0

68,190,000,000 2,476,982,000,00
0

(0.03)

4 GJTL 269,868,000,0
00

574,371,000,00
0

152,146,000,00
0

16,042,897,000,0
00

(0.04)

5 SMCB 668,869,000,0
00

696,943,000,00
0

1,709,438,000,0
00

17,195,352,000,0
00

0.02

6 INTP 5,274,009,000,
000

83,448,000,000 5,344,607,000,0
00

28,884,973,000,0
00

(0.00)

7 KBLM 20,623,713,32
9

17,922,733,973 5,994,209,466 647,249,655,440 (0.05)

8 SRSN 14,456,260,00
0

10,704,257,000 9,622,985,000 463,347,124,000 (0.03)

9 IGAR 54,898,874,75
8

9,745,481,104 25,762,820,842 349,894,783,575 (0.11)

10 LION 62,857,739,31
6

10,289,741,281 61,833,303,338 600,102,716,315 (0.02)

11 JPFA 384,846,000,0
00

807,000,000 1,570,533,000,0
00

15,730,435,000,0
00

0.08

12 KIAS 92,239,403,15
8

204,146,515 53,807,189,984 2,352,542,603,06
5

(0.02)

13 APLI 9,626,571,647 15,168,182,954 22,314,328,339 273,126,657,794 (0.01)
14 KBLI 70,080,135,74

0
24,415,653,627 170,079,674,60

4
1,337,351,473,76
3

0.06

15 BTON 7,630,330,090 1,126,097,450 7,643,755,010 174,157,547,015 (0.01)
16 NIPS 50,134,988,00

0
23,336,746,000 118,463,324,00

0
1,206,854,399,00
0

0.04

17 PICO 16,153,616,36
9

13,814,070,859 24,408,903,216 525,625,507,164 (0.01)

18 AKPI 34,690,704,00
0

61,699,161,000 374,349,492,00
0

2,227,042,590,00
0

0.12

19 PRAS 11,340,527,60
8

31,705,946,719 11,556,006,425 1,286,827,899,80
5

(0.02)

20 SIPD 2,064,055,454 111,194,354,53
3

(26,515,915,10
9)

2,800,914,553,87
8

(0.05)

21 WIIM 5,573,577,279,
000

1,262,567,933,0
00

6,721,170,878,0
00

34,314,666,027,0
00

(0.00)

22 SMGR 112,304,822,0
60

32,021,123,583 44,609,246,858 1,332,907,675,78
5

(0.07)
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23 SMSM 420,436,000,0
00

1,055,000,000 449,864,000,00
0

1,749,395,000,00
0

0.02

24 STAR 348,916,778 246,757,798 (31,499,865,70
2)

775,917,827,931 (0.04)

25 AISA 378,134,000,0
00

99,480,000,000 353,530,000,00
0

7,371,846,000,00
0

(0.02)

26 TALS 57,653,818,95
4

8,870,420,903 57,518,834,251 431,533,296,503 (0.02)

Keterangan :
Con_Acc = NI – CFO

TA

Con_Acc = Tingkat konservatisme akuntansi
NI = Laba sebelum extraordinary item ditambah depresiasi
CFO = Arus kas dari aktifitas operasi
TA = Total aset
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LAMPIRAN 8
TABULASI DATA VARIABEL PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN

TAHUN 2012

No Kode Proporsi Komisaris Independen
Komisaris

Independen
Ukuran Dewan

Komisaris
Proporsi Komisaris

Independen
1 ALKA 2 4 0.5
2 ARNA 2 3 0.67
3 BUDI 1 3 0.33
4 GJTL 3 7 0.43
5 SMCB 3 6 0.5
6 INTP 3 7 0.43
7 KBLM 2 3 0.67
8 SRSN 3 8 0.37
9 IGAR 1 3 0.33

10 LION 1 3 0.33
11 JPFA 1 3 0.33
12 KIAS 2 6 0.33
13 APLI 1 3 0.33
14 KBLI 2 6 0.33
15 BTON 1 2 0.5
16 NIPS 1 4 0.25
17 PICO 1 3 0.33
18 AKPI 2 6 0.33
19 PRAS 1 3 0.33
20 SIPD 2 3 0.67
21 WIIM 1 3 0.33
22 SMGR 2 6 0.33
23 SMSM 1 3 0.33
24 STAR 1 2 0.5
25 AISA 2 5 0.4
26 TALS 1 3 0.33

Keterangan :

Proporsi Komisaris Independen = Komisaris Independen
Jumlah anggota dewan Komisaris
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LAMPIRAN 9
TABULASI DATA VARIABEL PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN

TAHUN 2013

No Kode Proporsi Komisaris Independen
Komisaris

Independen
Ukuran Dewan

Komisaris
Proporsi Komisaris

Independen
1 ALKA 2 4 0.5
2 ARNA 2 3 0.67
3 BUDI 2 3 0.67
4 GJTL 3 7 0.43
5 SMCB 3 6 0.5
6 INTP 3 7 0.43
7 KBLM 2 3 0.67
8 SRSN 3 8 0.37
9 IGAR 1 3 0.33

10 LION 1 3 0.33
11 JPFA 1 3 0.33
12 KIAS 2 6 0.33
13 APLI 1 3 0.33
14 KBLI 2 6 0.33
15 BTON 1 2 0.5
16 NIPS 2 4 0.5
17 PICO 1 3 0.33
18 AKPI 2 6 0.33
19 PRAS 1 3 0.33
20 SIPD 2 3 0.67
21 WIIM 1 3 0.33
22 SMGR 2 6 0.33
23 SMSM 1 3 0.33
24 STAR 1 2 0.5
25 AISA 2 5 0.4
26 TALS 1 3 0.33

Keterangan :

Proporsi Komisaris Independen = Komisaris Independen
Jumlah anggota dewan Komisaris
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LAMPIRAN 10
TABULASI DATA VARIABEL PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN

TAHUN 2014

No Kode Proporsi Komisaris Independen
Komisaris

Independen
Ukuran Dewan

Komisaris
Proporsi Komisaris

Independen
1 ALKA 2 4 0.5
2 ARNA 2 3 0.67
3 BUDI 1 3 0.33
4 GJTL 3 7 0.43
5 SMCB 3 6 0.5
6 INTP 3 7 0.43
7 KBLM 2 3 0.67
8 SRSN 3 8 0.37
9 IGAR 1 3 0.33

10 LION 1 3 0.33
11 JPFA 2 3 0.67
12 KIAS 2 6 0.33
13 APLI 2 3 0.67
14 KBLI 2 6 0.33
15 BTON 1 2 0.5
16 NIPS 2 4 0.5
17 PICO 2 3 0.67
18 AKPI 2 6 0.33
19 PRAS 1 3 0.33
20 SIPD 2 3 0.67
21 WIIM 1 3 0.33
22 SMGR 2 6 0.33
23 SMSM 1 3 0.33
24 STAR 1 2 0.5
25 AISA 2 5 0.4
26 TALS 1 3 0.33

Keterangan :

Proporsi Komisaris Independen = Komisaris Independen
Jumlah anggota dewan Komisaris
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LAMPIRAN 11
TABULASI DATA VARIABEL UKURAN DEWAN KOMISARIS

TAHUN 2012

No Kode Ukuran Dewan Komisaris
1 ALKA 4
2 ARNA 3
3 BUDI 3
4 GJTL 7
5 SMCB 6
6 INTP 7
7 KBLM 3
8 SRSN 8
9 IGAR 3

10 LION 3
11 JPFA 3
12 KIAS 6
13 APLI 3
14 KBLI 6
15 BTON 2
16 NIPS 4
17 PICO 3
18 AKPI 6
19 PRAS 3
20 SIPD 3
21 WIIM 3
22 SMGR 6
23 SMSM 3
24 STAR 2
25 AISA 5
26 TALS 3

Keterangan :

Ukuran dewan komisaris = Jumlah seluruh anggota dewan komisaris
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LAMPIRAN 12
TABULASI DATA VARIABEL UKURAN DEWAN KOMISARIS

TAHUN 2013

No Kode Ukuran Dewan Komisaris
1 ALKA 4
2 ARNA 3
3 BUDI 3
4 GJTL 7
5 SMCB 6
6 INTP 7
7 KBLM 3
8 SRSN 8
9 IGAR 3

10 LION 3
11 JPFA 3
12 KIAS 6
13 APLI 3
14 KBLI 6
15 BTON 2
16 NIPS 4
17 PICO 3
18 AKPI 6
19 PRAS 3
20 SIPD 3
21 WIIM 3
22 SMGR 6
23 SMSM 3
24 STAR 2
25 AISA 5
26 TALS 3

Keterangan :

Ukuran dewan komisaris = Jumlah seluruh anggota dewan komisaris
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LAMPIRAN 13
TABULASI DATA VARIABEL UKURAN DEWAN KOMISARIS

TAHUN 2014

No Kode Ukuran Dewan Komisaris
1 ALKA 4
2 ARNA 3
3 BUDI 3
4 GJTL 7
5 SMCB 6
6 INTP 7
7 KBLM 3
8 SRSN 8
9 IGAR 3

10 LION 3
11 JPFA 3
12 KIAS 6
13 APLI 3
14 KBLI 6
15 BTON 2
16 NIPS 4
17 PICO 3
18 AKPI 6
19 PRAS 3
20 SIPD 3
21 WIIM 3
22 SMGR 6
23 SMSM 3
24 STAR 2
25 AISA 5
26 TALS 3

Keterangan :

Ukuran dewan komisaris = Jumlah seluruh anggota dewan komisaris
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LAMPIRAN 14
TABULASI DATA VARIABEL KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

TAHUN 2012

No Kode Kompetensi Dewan Komisaris
Ukuran
Komisaris

Latar Belakang
Pendidikan

Pengalaman di
bidang akuntansi
dan bisnis

Kompetensi
Dewan
Komisaris

1 ALKA 4 8 4 12
2 ARNA 3 7 7 14
3 BUDI 3 7 13 20
4 GJTL 7 12 12 24
5 SMCB 6 9 5 14
6 INTP 7 13 7 20
7 KBLM 3 6 7 13
8 SRSN 8 10 8 18
9 IGAR 3 8 5 13

10 LION 3 10 6 16
11 JPFA 3 4 12 16
12 KIAS 6 12 8 20
13 APLI 3 16 8 24
14 KBLI 6 11 8 19
15 BTON 2 4 10 14
16 NIPS 4 9 5 14
17 PICO 3 6 8 14
18 AKPI 6 8 6 14
19 PRAS 3 3 7 10
20 SIPD 3 4 6 10
21 WIIM 3 3 15 18
22 SMGR 6 9 15 24
23 SMSM 3 6 8 14
24 STAR 2 4 6 10
25 AISA 5 7 7 14
26 TALS 3 4 13 17
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Keterangan :

Latar Belakang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan yang Ditempuh Penilaian

1 Strata 3 (S3) 5

2 Strata 2 (S2) 4

3 Strata 1 (S1) 3

4 Diploma 3 (D3) 2

5 SMA 1

Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan
No Lamanya Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Penilaian

1  20 tahun 5

2 16 – 20 tahun 4

3 11 – 15 tahun 3

4 6 – 10 tahun 2

5 1 – 5 tahun 1
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LAMPIRAN 15
TABULASI DATA VARIABEL KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

TAHUN 2013

No Kode Kompetensi Dewan Komisaris
Ukuran
Komisaris

Latar Belakang
Pendidikan

Pengalaman di
bidang akuntansi
dan bisnis

Kompetensi
Dewan
Komisaris

1 ALKA 4 8 4 12
2 ARNA 3 7 7 14
3 BUDI 3 7 13 20
4 GJTL 7 12 12 24
5 SMCB 6 9 5 14
6 INTP 7 13 7 20
7 KBLM 3 6 7 13
8 SRSN 8 10 8 18
9 IGAR 3 8 5 13

10 LION 3 10 6 16
11 JPFA 3 4 12 16
12 KIAS 6 12 8 20
13 APLI 3 16 8 24
14 KBLI 6 11 8 19
15 BTON 2 4 10 14
16 NIPS 4 9 5 14
17 PICO 3 6 8 14
18 AKPI 6 8 6 14
19 PRAS 3 3 7 10
20 SIPD 3 4 6 10
21 WIIM 3 3 9 12
22 SMGR 6 9 15 24
23 SMSM 3 6 8 14
24 STAR 2 4 6 10
25 AISA 5 7 7 14
26 TALS 3 4 13 17
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Keterangan :
Latar Belakang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan yang Ditempuh Penilaian

1 Strata 3 (S3) 5

2 Strata 2 (S2) 4

3 Strata 1 (S1) 3

4 Diploma 3 (D3) 2

5 SMA 1

Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan
No Lamanya Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Penilaian

1  20 tahun 5

2 16 – 20 tahun 4

3 11 – 15 tahun 3

4 6 – 10 tahun 2

5 1 – 5 tahun 1
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LAMPIRAN 16
TABULASI DATA VARIABEL KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

TAHUN 2014

No Kode Kompetensi Dewan Komisaris
Ukuran
Komisaris

Latar Belakang
Pendidikan

Pengalaman di
bidang akuntansi
dan bisnis

Kompetensi
Dewan
Komisaris

1 ALKA 4 8 4 12
2 ARNA 3 7 7 14
3 BUDI 3 7 13 20
4 GJTL 7 12 6 18
5 SMCB 6 9 5 14
6 INTP 7 13 7 20
7 KBLM 3 6 7 13
8 SRSN 8 10 8 18
9 IGAR 3 8 5 13

10 LION 3 10 6 16
11 JPFA 3 4 16 20
12 KIAS 6 12 8 20
13 APLI 3 16 8 24
14 KBLI 6 11 8 19
15 BTON 2 4 10 14
16 NIPS 4 9 5 14
17 PICO 3 6 8 14
18 AKPI 6 8 10 18
19 PRAS 3 3 7 10
20 SIPD 3 4 6 10
21 WIIM 3 3 15 18
22 SMGR 6 9 15 24
23 SMSM 3 6 8 14
24 STAR 2 4 6 10
25 AISA 5 7 7 14
26 TALS 3 4 13 17
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Keterangan :
Latar Belakang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan yang Ditempuh Penilaian

1 Strata 3 (S3) 5

2 Strata 2 (S2) 4

3 Strata 1 (S1) 3

4 Diploma 3 (D3) 2

5 SMA 1

Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan
No Lamanya Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Penilaian

1  20 tahun 5

2 16 – 20 tahun 4

3 11 – 15 tahun 3

4 6 – 10 tahun 2

5 1 – 5 tahun 1
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LAMPIRAN 17
TABULASI DATA VARIABEL PERTEMUAN KOMITE AUDIT

TAHUN 2012

No Kode Jumlah Pertemuan Komite Audit
1 ALKA 4
2 ARNA 12
3 BUDI 4
4 GJTL 4
5 SMCB 5
6 INTP 4
7 KBLM 4
8 SRSN 4
9 IGAR 4

10 LION 2
11 JPFA 4
12 KIAS 6
13 APLI 4
14 KBLI 4
15 BTON 5
16 NIPS 4
17 PICO 4
18 AKPI 4
19 PRAS 8
20 SIPD 6
21 WIIM 4
22 SMGR 4
23 SMSM 4
24 STAR 4
25 AISA 3
26 TALS 4

Keterangan :

Jumlah pertemuan komite audit dalam 1 tahun
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LAMPIRAN 18
TABULASI DATA VARIABEL PERTEMUAN KOMITE AUDIT

TAHUN 2013

No Kode Jumlah Pertemuan Komite Audit
1 ALKA 4
2 ARNA 12
3 BUDI 4
4 GJTL 4
5 SMCB 5
6 INTP 4
7 KBLM 4
8 SRSN 4
9 IGAR 4

10 LION 2
11 JPFA 4
12 KIAS 6
13 APLI 4
14 KBLI 4
15 BTON 5
16 NIPS 6
17 PICO 4
18 AKPI 4
19 PRAS 8
20 SIPD 6
21 WIIM 4
22 SMGR 4
23 SMSM 4
24 STAR 4
25 AISA 3
26 TALS 4

Keterangan :

Jumlah pertemuan komite audit dalam 1 tahun
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LAMPIRAN 19
TABULASI DATA VARIABEL PERTEMUAN KOMITE AUDIT

TAHUN 2014

No Kode Jumlah Pertemuan Komite Audit
1 ALKA 4
2 ARNA 12
3 BUDI 4
4 GJTL 4
5 SMCB 5
6 INTP 4
7 KBLM 4
8 SRSN 4
9 IGAR 4

10 LION 2
11 JPFA 4
12 KIAS 6
13 APLI 4
14 KBLI 4
15 BTON 5
16 NIPS 6
17 PICO 6
18 AKPI 4
19 PRAS 8
20 SIPD 6
21 WIIM 4
22 SMGR 4
23 SMSM 4
24 STAR 4
25 AISA 3
26 TALS 4

Keterangan :

Jumlah pertemuan komite audit dalam 1 tahun
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LAMPIRAN 20
TABULASI DATA VARIABEL UKURAN KOMITE AUDIT

TAHUN 2012

No Kode Ukuran Komite Audit
1 ALKA 3
2 ARNA 4
3 BUDI 3
4 GJTL 3
5 SMCB 3
6 INTP 3
7 KBLM 3
8 SRSN 3
9 IGAR 3

10 LION 3
11 JPFA 3
12 KIAS 3
13 APLI 3
14 KBLI 4
15 BTON 3
16 NIPS 3
17 PICO 3
18 AKPI 3
19 PRAS 3
20 SIPD 3
21 WIIM 3
22 SMGR 4
23 SMSM 3
24 STAR 3
25 AISA 3
26 TALS 3

Keterangan :

Ukuran komite audit = Jumlah seluruh anggota komite audit
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LAMPIRAN 21
TABULASI DATA VARIABEL UKURAN KOMITE AUDIT

TAHUN 2013

No Kode Ukuran Komite Audit
1 ALKA 3
2 ARNA 4
3 BUDI 3
4 GJTL 3
5 SMCB 3
6 INTP 3
7 KBLM 3
8 SRSN 3
9 IGAR 3

10 LION 3
11 JPFA 3
12 KIAS 3
13 APLI 3
14 KBLI 4
15 BTON 3
16 NIPS 3
17 PICO 3
18 AKPI 3
19 PRAS 3
20 SIPD 3
21 WIIM 3
22 SMGR 4
23 SMSM 3
24 STAR 3
25 AISA 3
26 TALS 3

Keterangan :

Ukuran komite audit = Jumlah seluruh anggota komite audit
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LAMPIRAN 22
TABULASI DATA VARIABEL UKURAN KOMITE AUDIT

TAHUN 2014

No Kode Ukuran Komite Audit
1 ALKA 3
2 ARNA 4
3 BUDI 3
4 GJTL 3
5 SMCB 3
6 INTP 3
7 KBLM 3
8 SRSN 3
9 IGAR 3

10 LION 3
11 JPFA 3
12 KIAS 3
13 APLI 3
14 KBLI 4
15 BTON 3
16 NIPS 3
17 PICO 3
18 AKPI 3
19 PRAS 3
20 SIPD 3
21 WIIM 3
22 SMGR 4
23 SMSM 3
24 STAR 3
25 AISA 3
26 TALS 3

Keterangan :

Ukuran komite audit = Jumlah seluruh anggota komite audit
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LAMPIRAN 23
TABULASI DATA VARIABEL KOMPETENSI KOMITE AUDIT

TAHUN 2012

No Kode Kompetensi Komite Audit
Ukuran
Komite
Audit

Latar Belakang
Pendidikan

Pengalaman di
bidang akuntansi
dan bisnis

Kompetensi
Komite Audit

1 ALKA 3 16 10 26
2 ARNA 4 15 5 20
3 BUDI 3 10 7 17
4 GJTL 3 10 12 22
5 SMCB 3 12 8 20
6 INTP 3 14 10 24
7 KBLM 3 3 9 12
8 SRSN 3 7 11 18
9 IGAR 3 7 9 16

10 LION 3 9 6 15
11 JPFA 3 10 10 20
12 KIAS 3 10 9 19
13 APLI 3 12 10 22
14 KBLI 4 8 10 18
15 BTON 3 11 10 21
16 NIPS 3 9 9 18
17 PICO 3 9 7 16
18 AKPI 3 10 5 15
19 PRAS 3 6 12 18
20 SIPD 3 6 6 12
21 WIIM 3 9 9 18
22 SMGR 4 8 4 12
23 SMSM 3 7 8 15
24 STAR 3 6 7 13
25 AISA 3 7 9 16
26 TALS 3 9 10 19
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Keterangan :
Latar Belakang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan yang Ditempuh Penilaian

1 Strata 3 (S3) 5

2 Strata 2 (S2) 4

3 Strata 1 (S1) 3

4 Diploma 3 (D3) 2

5 SMA 1

Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan
No Lamanya Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Penilaian

1  20 tahun 5

2 16 – 20 tahun 4

3 11 – 15 tahun 3

4 6 – 10 tahun 2

5 1 – 5 tahun 1
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LAMPIRAN 24
TABULASI DATA VARIABEL KOMPETENSI KOMITE AUDIT

TAHUN 2013

No Kode Kompetensi Komite Audit
Ukuran
Komite
Audit

Latar Belakang
Pendidikan

Pengalaman di
bidang akuntansi
dan bisnis

Kompetensi
Komite Audit

1 ALKA 3 16 10 26
2 ARNA 4 15 5 20
3 BUDI 3 10 7 17
4 GJTL 3 10 12 22
5 SMCB 3 12 8 20
6 INTP 3 14 10 24
7 KBLM 3 3 9 12
8 SRSN 3 7 11 18
9 IGAR 3 7 9 16

10 LION 3 9 6 15
11 JPFA 3 10 10 20
12 KIAS 3 10 9 19
13 APLI 3 12 10 22
14 KBLI 4 8 10 18
15 BTON 3 11 10 21
16 NIPS 3 9 9 18
17 PICO 3 9 7 16
18 AKPI 3 10 5 15
19 PRAS 3 6 12 18
20 SIPD 3 6 6 12
21 WIIM 3 9 5 14
22 SMGR 4 8 4 12
23 SMSM 3 7 8 15
24 STAR 3 6 7 13
25 AISA 3 7 9 16
26 TALS 3 9 10 19
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Keterangan :
Latar Belakang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan yang Ditempuh Penilaian

1 Strata 3 (S3) 5

2 Strata 2 (S2) 4

3 Strata 1 (S1) 3

4 Diploma 3 (D3) 2

5 SMA 1

Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan
No Lamanya Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Penilaian

1  20 tahun 5

2 16 – 20 tahun 4

3 11 – 15 tahun 3

4 6 – 10 tahun 2

5 1 – 5 tahun 1
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LAMPIRAN 25
TABULASI DATA VARIABEL KOMPETENSI KOMITE AUDIT

TAHUN 2014

No Kode Kompetensi Komite Audit
Ukuran
Komite
Audit

Latar Belakang
Pendidikan

Pengalaman di
bidang akuntansi
dan bisnis

Kompetensi
Komite Audit

1 ALKA 3 16 10 26
2 ARNA 4 15 5 20
3 BUDI 3 10 7 17
4 GJTL 3 10 4 14
5 SMCB 3 12 8 20
6 INTP 3 14 10 24
7 KBLM 3 3 9 12
8 SRSN 3 7 11 18
9 IGAR 3 7 9 16

10 LION 3 9 15 24
11 JPFA 3 10 14 24
12 KIAS 3 10 9 19
13 APLI 3 12 10 22
14 KBLI 4 8 16 24
15 BTON 3 11 10 21
16 NIPS 3 9 9 18
17 PICO 3 9 7 16
18 AKPI 3 10 14 24
19 PRAS 3 6 12 18
20 SIPD 3 6 6 12
21 WIIM 3 9 9 18
22 SMGR 4 8 4 12
23 SMSM 3 7 8 15
24 STAR 3 6 7 13
25 AISA 3 7 9 16
26 TALS 3 9 10 19
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Keterangan :
Latar Belakang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan yang Ditempuh Penilaian

1 Strata 3 (S3) 5

2 Strata 2 (S2) 4

3 Strata 1 (S1) 3

4 Diploma 3 (D3) 2

5 SMA 1

Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan
No Lamanya Pengalaman Dibidang Akuntansi dan Keuangan Penilaian

1  20 tahun 5

2 16 – 20 tahun 4

3 11 – 15 tahun 3

4 6 – 10 tahun 2

5 1 – 5 tahun 1
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LAMPIRAN 26
OUTPUT HASIL PENGOLAHAN SPSS

1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

CON_ACC 78 -.20 .15 -.0283 .06100

Board_Indep 78 .25 .67 .4281 .12706

Board_Size 78 2.00 8.00 4.1538 1.71379

Board_Comp 78 10.00 24.00 15.9487 4.05129

Ac_Meet 78 2.00 12.00 4.6538 1.85043

Ac_Size 78 3.00 4.00 3.1154 .32155

Ac_Comp 78 12.00 26.00 17.9744 3.81717

Valid N (listwise) 78

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

2.1. Uji Normalitas

2.1.1. Grafik PP Plot
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2.1.2. Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 78

Normal Parametersa,b
Mean .0000000

Std. Deviation .05143448

Most Extreme Differences

Absolute .050

Positive .050

Negative -.049

Kolmogorov-Smirnov Z .440

Asymp. Sig. (2-tailed) .990

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2.2. Uji Multikoinieritas

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) -.094 .074 -1.263 .211

Board_Indep -.030 .054 -.063 -.562 .576 .786 1.272

Board_Size .003 .004 .081 .698 .487 .739 1.353

Board_Comp .005 .002 .354 2.669 .009 .568 1.760

Ac_Meet .011 .004 .329 2.490 .015 .573 1.745

Ac_Size -.046 .024 -.240 -1.912 .060 .635 1.574

Ac_Comp .004 .002 .253 2.299 .024 .826 1.210

a. Dependent Variable: CON_ACC
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2.3. Uji Heteroskedastisitas

2.3.1. Grafik Scatterplot

2.3.2. Uji Glesjer

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) -.035 .042 -.846 .401

Board_Indep .059 .031 .241 1.918 .059

Board_Size -.004 .002 -.201 -1.547 .126

Board_Comp .000 .001 .064 .433 .667

Ac_Meet -.002 .002 -.096 -.648 .519

Ac_Size .020 .013 .209 1.491 .140

Ac_Comp .000 .001 .024 .196 .845

a. Dependent Variable: RES2
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2.4. Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

Durbin-

Watson

1 .538a .289 .229 .05356 1.926

a. Predictors: (Constant), Ac_Comp, Board_Indep, Ac_Size, Board_Size, Ac_Meet,

Board_Comp

b. Dependent Variable: CON_ACC

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) -.094 .074 -1.263 .211

Board_Indep -.030 .054 -.063 -.562 .576

Board_Size .003 .004 .081 .698 .487

Board_Comp .005 .002 .354 2.669 .009

Ac_Meet .011 .004 .329 2.490 .015

Ac_Size -.046 .024 -.240 -1.912 .060

Ac_Comp .004 .002 .253 2.299 .024

a. Dependent Variable: CON_ACC

4. Uji Hipotesis

4.1. Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 .538a .289 .229 .05356

a. Predictors: (Constant), Ac_Comp, Board_Indep, Ac_Size, Board_Size, Ac_Meet, Board_Comp

b. Dependent Variable: CON_ACC
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4.2. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression .083 6 .014 4.809 .000b

Residual .204 71 .003

Total .286 77

a. Dependent Variable: CON_ACC

b. Predictors: (Constant), Ac_Comp, Board_Indep, Ac_Size, Board_Size, Ac_Meet,

Board_Comp

4.3. Uji Parsial (Uji t)

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) -.094 .074 -1.263 .211

Board_Indep -.030 .054 -.063 -.562 .576

Board_Size .003 .004 .081 .698 .487

Board_Comp .005 .002 .354 2.669 .009

Ac_Meet .011 .004 .329 2.490 .015

Ac_Size -.046 .024 -.240 -1.912 .060

Ac_Comp .004 .002 .253 2.299 .024

a. Dependent Variable: CON_ACC


