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SARI 

Rahayu,Sri.2017. “ Pengaruh leverage, Risiko Litigasi, Financial distress, Biaya 

Politis dan Company Growth terhadap Konservatisme Akuntansi. Skripsi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. 

Kusmuriyanto, M.Si., II : Kiswanto, S.E.,M.Si. 

 

Kata Kunci :  Konservatisme Akuntansi. Leverage, Risiko Litigasi,  Financial 

Distress, Biaya Politis, Financial Distress 

  

Adanya kasus manipulasi laba dalam perusahaan dikarenakan adanya 

perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Perusahaan dapat menerapkan 

konservatisme akuntansi untuk mengurangi tindakan manipulasi laba yang 

dilakukan manajemen. Konservatisme akuntansi juga dapat mencegah konflik 

kepentingan antara agen dan prinsipal dan dapat mengurangi biaya agensi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, risiko litigasi, 

financial distress, biaya politis dan company growth terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2016. Teknik pemilihan sampel dengan 

purposive Sampling. Sampel yang masuk kriteria 32 perusahaan. Unit analisis 

sampel untuk tahun 2013-2016 sebanyak 128 unit . Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda. Pengujian menggunakan program 

SPSS 21 for windows. 

Hasil penelitian menunjukan leverage, financial distress, risiko litigasi dan 

company growth berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Sedangkan biaya politik tidak berpengaruh terhadap konservatsme akuntansi. 

Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi dalam  penyusunan 

laporan keuangan akan mengurangi konflik kepentingan dan biaya agensi. 
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ABSTRACT 

Rahayu,Sri. 2017. “The Influence of Leverage, Litigation Risk, Financial Distress, 

Political Cost, Company Growth and on Accounting Conservatism”. Final Project. 

Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University . 

Advisor I: Drs. Kusmuriyanto, M.Si. II : Kiswanto, S.E.,M.Si. 

 

Keywords: Accounting Conservatism, Leverage, Litigation Risk, Financial 

Distress, Political Cost,  Company Growth.  

  
The existence of cases of earning manipulation in the company due to a 

conflict of interest between agents and principles. Companies can apply 

accounting conservatism to minimize earning manipulation by management. 

Accounting conservatism can also preverent conflicts of interest between agents 

and principals and can minimize agency costs. This study aimed to determine the 

effect of leverage, the risk of litigation, financial distress, and political costs to 

the company growth accounting conservatism. 

The population of this research are all manufacturing companies listed in 

Indonesia Stock Exchange from 2013 to 2016 has published on Bursa Efek 

Indonesia. Sample selection technique with purposive sampling. Sample entered 

criteria 27 companies. Sample analysis unit for the year 2013-2016 is 100 

unit. Data analysis method used is multiple regression analysis. Tests using SPSS 

21 for windows. 

The test results show that leverage, financial distress, litigation risk and 

company growth  significant positive effect on accounting conservatism.  But, 

political cost has no significat effec on accounting conservatism. Companies that 

implement accounting conservatism in the preparation of financial statements will 

reduce conflicts of interest and agency cost. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Perusahaan  yang going concern dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

akan mempublikasikan laporan keuangan setiap tahunnya. Laporan Keuangan 

tersebut dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pihak 

manajeman kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Keuangan terdiri 

dari Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Posisi Keuangan, Laporan 

Perubahaan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan 

tersebut nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pihah-

pihak yang berkepentingan untuk itu manajemen harus membuat laporan yang 

akurat, berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.   

Saat ini aktivitas ekonomi dan bisnis sedang berada pada kondisi yang 

tidak pasti sehingga penerapan prinsip konservatisme menjadi salah satu 

pertimbangan perusahaan dalam pencatatan akuntansi dan transaksi keuangannya 

selama proses penyusunan laporan keuangan. Konservatisme akuntansi 

didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana 

perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba 

tetapi segera mengakui kerugian dan hutang yang mungkin terjadi (Watts,2003). 

Menurut Basu (1997) mengintepretasikan konservatisme sebagai kecenderungan 

akuntan menggunakan verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui good news 

sebagai keuntungan dibandingkan mengakui bad news sebagai kerugian.
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Menurut Kieso, Jerry dan Terry (2007) konservatisme, jika diaplikasikan 

secara tepat, akan menyediakan pedoman paling rasional dalam situasi sulit. 

Contohnya penerapan konservatisme yaitu pemakaian metode terendah antara 

biaya atau harga pasar ketika menilai persediaan dan aturan yang mengharuskan 

kerugian akrual yang diakui atas komitmen pembelian barang untuk persediaan 

oleh perusahaan. Jika muncul keraguan, maka lebih baik menyajikan angka laba 

bersih dan aktiva bersih yang terlalu rendah daripada terlalu tinggi. Tentu saja 

,jika tidak ada keraguan maka tidak perlu menerapkan konservatisme akuntansi.  

Konservatisme akuntansi dapat digunakan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Selain itu, konservatisme juga digunakan untuk mengurangi biaya 

agensi agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, akurat, dapat 

dipertaggungjawabkan serta memberikan informasi  yang transparan dan tidak 

menyesatkan bagi investor dan kreditor. Menurut Lara, et al (2005) berpendapat 

bahwa konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian (prudent) terhadap 

ketidakpastian ditujukan untuk melindungi hak-hak kepentingan pemegang saham 

(shareholder) dan pemberi  pinjaman (debtholder) yang menentukan verifikasi 

standar yang lebih tinggi untuk mengakui good news daripada badnews. 

Namun saat ini penerapan konservatisme akuntansi telah berkurang hal ini 

terbukti banyaknya tindakan kecurangan pihak internal perusahaan yang 

memperlihatkan rendahnya penerapan konservatisme akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan. Kasus manipulasi laporan keuangan PT.KAI pada 

tahun 2006 yang seharusnya perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 

63 miliar tetapi dalam laporan keuangan dilaporkan mendapatkan keuntungan Rp. 
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6,9 miliar. Selain itu manajemen PT.KAI juga melaporkan pos-pos yang 

seharusnya dilaporkan sebagai beban tapi dinyatakan sebagai aset perusahaan. Hal 

tersebut membuktikan bahwa manajemen perusahaan PT.KAI tidak menerapkan 

konservatisme akuntansi dikarenakan manajemen PT.KAI tidak mengakui 

sesegera mungkin beban yang telah terjadi. 

 Selain kasus tersebut yang menggambarkan rendahnya penerapan 

konservatisme akuntansi terdapat kasus PT.Kimia Farma yang melakukan 

manipulasi laporan  keuangan dengan melebihsajikan laba bersih yang seharusnya 

Rp. 99,594 miliar dicatat senilai Rp. 132 miliar. Kesalahaan itu timbul karena 

Unit Industri Bahan melakukan kesalahan penjualan dilaporkan overstated sebesar 

Rp. 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral overstated persediaan barang Rp. 23, 9 

miliar, pada unit Perdagangan Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar 

Rp. 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp. 10,7 miliar (Bapepam, 2002). 

Hal tersebut membuktikan bahwa manajemen PT.Kimia Farma tidak menerapkan 

konservatisme aknuntansi dalam penyusunan laporan keuangan karena tingkat 

verifikasi terhadap penjualan seebagai good new rendah sehingga mengakibatkan 

laba yang dilaporkan overstated.   

Selain kedua kasus tersebut terdapat kasus PT.Great River Internasional 

yang  menyajikan penjualan dan piutang  secara overstatment pada tahun 2003, 

selain itu penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan 

penggunaan dana hasil emisi obligasi, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya 

dan Bapepam menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang 

dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang 
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mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya mengalami kesulitan arus kas dan 

gagal membayar hutang. Hal ini juga membuktikan bahwa manajemen PT.Great 

River Internasional dalam menyususn laporan keuangan tidak menggunakan 

metode konservatisme akuntansi terlihat dari tingkat verifikasi terhadap penjualan 

dan pengakuan aktiva yang masih rendah sehingga laba yang diaporkan 

cenderung dilebih-lebihkan, selain itu dari kasus PT.Great River Internasional 

membuktikan bahwa penerapan konservatisme akuntansi sangatlah penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. PT.Great River Internasional setelah terjadi 

kasus tersebut mengalami kesulitan arus kas sehingga tidak dapat membayar 

hutang yang dimilikinya dan kemudian mengalami kebangkrutan. 

Adanya kasus manipulasi laporan keuangan tersebut dapat menurunkan 

kepercayaan dari pengguna laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan 

terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan pihak manajeman terutama dalam 

memilih metode akuntansi yang digunakan perusahaan. Hal itu terbukti dari 

ketiga kasus yang sudah dijelaskan bahwa manajemen berperan aktif dalam 

memanipulasi laporan keuangan. Kasus manipulasi laporan keuangan sering 

terjadi pada perusahaan manufaktur. Hal tersebut dikarenakan perusahaan 

manufaktur memiliki aktivitas operasional yang lebih banyak dan kompleks 

daripada industri lain selain itu risiko yang dimiliki perusahaan manufaktur juga 

lebih tinggi. Dilihat dari kasus yang terjadi mengenai manipulasi laporan 

keuangan, perusahaan lebih sering melaporkan laba dan aktiva terlalu tinggi dari 

yang seharusnya. Hal tersebut dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan 

dalam mengambil keputusan.  
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Menurut Jansen & Meckling (1976) mendiskripsikan teori agensi 

menyatakan antara agen dan prinsipal memiliki perbedaan kepentingan dalam 

perusahaan sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat memicu timbulnya 

konflik antara keduabelah pihak. Manajemen sebagai agen yang disewa oleh 

prinsipal memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri 

sehingga manajemen akan cenderung bersikap opportunistik agar keinginannya 

terpenuhi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. 

Manajemen berkeinginan untuk mendapatkan gaji dan bonus yang tinggi sehingga 

mereka akan bersikap opportunistik agar laba perusahaan terlihat tinggi. Selain itu 

manajemen akan cenderung menutupi kinerja buruk mereka dengan melaporkan 

laba yang dilebih-lebihkan sehingga untuk meminimalisir tindakan opportunistik 

manajemen dalam memenuhi keinginannya perusahaan harus menggunakan 

konservatisme akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.  

Berdasarkan teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajer memiliki 

intensif atau dorongan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Teori ini 

didasarkan pada bagian bahwa manajer, pemegang saham adalah rasional dan 

mereka berusaha memaksimumkan utilitas mereka, yang secara tidak langsung 

terkait dengan kemakmuran mereka. Teori akuntansi positif mempunyai 

kecenderungan menaikan laba untuk menyembunyikan kinerja yang buruk. 

Kecenderungan manajer untuk menaikan laba dapat didorong oleh adanya empat 

masalah pengontrakan, kewajiban terbatas manajer, dan asimetri pembayaran ( 

asymmetric peyoff) (Watts,2003). Hal tersebut dapat merugikan pengguna laporan 
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keuangan sehingga untuk meminimalisir tindakan melebih-lebihkan laba yaitu 

dengan menerapkan konservatisme akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. 

Signaling theory menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh 

manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi 

melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatisme yang menghasilkan laba lebih berkualitas karena prinsip ini 

mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan 

membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang 

tidak overstate.  

Teori politik memiliki dua makna yaitu sebagai pemikiran spekulatif 

tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal dan kajian 

sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup bersama. Tata 

cara pengaturan masyarakat ditentukan oleh penguasa yaitu pemerintah dengan 

tujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang sifatnya memaksa. Salah satu contoh 

peraturannya adalah terkait pajak untuk orang pribadi dan badan usaha yang diatur 

dalam UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pemerintah menarik 

biaya pajak baik untuk orang pribadi ataupun badan usaha yang nantinya 

pendapatan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakatnya. 

Salah satu pendapatan pajak yang diterima berasal dari perusahaan yang 

merupakan salah satu badan usaha yang berkewajiban membayar pajak ke 

pemerintah terkait laba yang dihasilkan perusahaan. Adanya regulasi tersebut 

membuat perusahaan berusaha agar laba terlihat rendah sehingga biaya politik 

yang dibayar terkait pajak rendah. Salah satu pertimbangan perusahaan untuk 
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mengatasi hal tersebut perusahaan menerapkan metode konservatisme akuntansi 

karena metode ini dapat memperlihatkan laba yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan rendah. 

Penerapan prinsip konservatisme akuntansi sangatlah penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian sekarang ini 

ataupun dimasa yang akan datang. Penerapan konservatisme akuntansi 

diperusahaan akan menyebabkan understatement terhadap laba pada periode kini 

yang dapat mengarahkan pada overstatement terhadap laba pada periode – periode 

berikutnya, sebagai akibat understatement terhadap biaya pada periode 

sebelumnya. Selain itu konservatisme akuntansi juga akan menyebabkan laporan 

keuangan menjadi bias sehingga hal tersebut menjadi perdebatan apakah 

konservatisme masih layak untuk dipertahankan. 

Hal itu terbukti dengan adanya perdebatan antara pihak yang mendukung 

penerapan konservatisme akuntansi dan pihak yang menolak penerapan 

konservatisme akuntansi dalam perusahaan. Pihak yang menolak adanya 

penerapan konservatisme akuntansi mengkritik penggunaan konservatisme 

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dianggap tidak mencerminkan 

kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan pendapat pihak yang 

mendukung adanya konservatisme akuntansi mereka beranggapan bahwa 

penerapan konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan bermanfaat bagi 

perusahaan. Seperti pendapat Watts (2003) yang menyatakan bahwa dengan 

penerapan konservatisme akuntansi dalam penilaian akuntansi dapat membatasi 
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manajer berprilaku oportunistik, meningkatkan nilai perusahaan dan dapat 

mengurangi tuntutan hukum. 

Penggunaan metode akuntansi konservatisme saat ini telah berkurang 

terutama negara yang telah mengadopsi IFRS secara penuh sebagai pedoman 

penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan kerangka konseptual International 

Financial Reporting Standards (IFRS) konservatisme memang telah dihapuskan 

karena laporan keuangan berdasarkan IFRS harus bersifat dapat dimengerti, 

relevan, dapat diandalkan dan sebanding, tetapi tanpa bias konservatif. Namun 

dalam penerapan aturan IFRS tertentu, prinsip akuntansi konservatif masih 

dipertahankan pada berbagai area meskipun dalam standar pelaporan keuangan 

internasional (IFRS) menyiratkan bahwa prinsip konservatisme akuntansi tidak 

lagi diterapkan (Hellman, 2007).  

Prinsip Konservatisme Akuntansi di dalam IFRS diganti dengan konsep 

prudence. Konsep prudance hampir sama dengan konsep konservatisme akuntansi 

yang membedakan adalah pengakuan terhadap pendapatan atau keuntungan. 

Prinsip konservatisme mengakui pendapatan atau keuntungan jika telah terealisasi 

jika belum terealisasi maka pengakuannya ditunda sedangkan konsep prudance 

pendapatan di akui jika telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan jika 

belum memenuhi maka belum di akui.  

Di Indonesia belum bisa mengadopsi IFRS secara penuh, hal itu terbukti 

perusahaan-perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan masih mengandung 

konservatisme akuntansi. Terlihat di dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan, dimana masih terdapat beberapa metode yang digunakan perusahaan 
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untuk menyusun laporan keuangan seperti PSAK No.14 tentang persediaan 

dimana persediaan diukur berdasarkan biaya dan nilai realisasi bersih yang paling 

rendah. PSAK No.16 mengenai jenis-jenis aset tetap yang berisi mengenai metode 

penyusutan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur umur ekonomis 

suatu aset. PSAK No.19 mengenai aset tidak berwujud yang berisi penjelasan 

mengenai metode amortisasi terhadap umur aset tak berwujud. PSAK No.20 

mengenai biaya riset dan biaya pengembangan serta PSAK No.48 mengenai 

penurunan aset. 

Konservatisme akuntansi dapat diukur menggunakan Market To Book 

ratio (MTB)  jika nilai nilainya lebih dari 1 maka perusahaan menerapkan 

konservatisme akuntansi dalam melaporakan aktivitasnya ke laporan keuangan 

alasannya karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai 

pasarnya. Nilai perusahaan dalam laporan keuangan dicatat lebih rendah dari nilai 

pasarnya karena sebagai akibat perusahaan mencatat asset lebih rendah dan 

mencatat hutangnya kebih tinggi dari nilai pasarnya. Semakin tinggi nilai Market 

To Book ratio maka perusahaan tersebut semakin konservatisf. 

Penelitian tentang konservatisme akuntansi telah banyak. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alhayati (2007), Risdiyani & Kusmuriyanto 

(2015),  dan Alfian & Sabeni (2013) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi hasil ini 

berbeda dengan penelitian Noviantari & Ratnadi (2015)  dan Lasdi (2009) 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. Penelitian Ningsih (2008), Ramadhoni et.al (2014) dan 
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Deslatu & Susanto (2009) bahwa resiko litigasi berpengaruh signifikan positif 

terhadap konservatisme akuntansi berbeda dengan penelitian Widayati (2011) dan 

Nasir et al. (2014) risiko litigasi tidak berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Kemudian penelitian yang dilakukan, Pramudita (2012), Ramadhoni et al. 

(2014), Setyaningsih (2008) dan Lo (2005)  bahwa tingkat kesulitan keuangan 

berpengaruh positif terhadap  konservatisme akuntansi sedangkan penelitian yang 

dilakukan Nugroho & Mutmainah (2012), Noviantari & Ratnadi (2015) dan 

Risdiyani & Kusmuriyanto (2015) menyatakan bahwa tingkat kesulitan keuangan 

berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Kemudian penelitian 

Oktomegah (2012) dan Dewi et al. (2014) biaya politis berpengaruh positif 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi berbeda dengan penelitian Reskino 

& Vemiliyarni (2014)  political cost berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. Penelitian Risdiyani & Kusmuriyanto (2015) dan 

Andreas et al. (2017) bahwa company growth berpengaruh signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi sedangkan penelitian Saputri (2013) company growth 

tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian sebelumnya 

masih menunjukan hasil inkonsiten yaitu untuk variabel leverage, risiko litigasi, 

financial distress, biaya politik dan company growth.  

Leverage merupakan perbandingan utang dengan aset ataupun 

perbandingan utang dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Ketika 

leverage tinggi maka aset yang dibiayai dengan hutang tinggi pula, laverage yang 

tinggi menjadi pertimbangan perusahaan untuk menambah hutangnya dan juga 
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menjadi pertimbangan kreditor dalam memberikan pinjaman. Selain itu dengan 

leverage yang tinggi mengakibatkan biaya bunga yang harus dibayar perusahaan 

semakin tinggi sehingga perusahaan harus hati-hati dalam mengambil setiap 

tindakannya.  

Perusahaan harus menerapkan prinsip konservatisme ketika leverage 

tinggi karena biaya-biaya yang muncul akibat hutang harus diantisipasi secara 

hati-hati oleh perusahaan dan akan diakui sesegera mungkin karena hal tersebut 

merupakan bad news. Selain itu pihak kreditor akan mendorong pihak manajemen 

untuk menggunakan metode akuntansi  konservatisme  karena dengan penerapan 

metode tersebut laba yang dihasilkan dan aktiva dilaporkan tidak dilebih-lebihkan. 

Kreditor beranggapan bahwa laba dan aktiva yang overstatment lebih berbahaya 

dari laba dan aktiva yang understatment karena dengan pelaporan laba dan aktiva 

yang overstatment kreditor tidak dapat melihat kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang yang sebenarnya. Jika kenyataannya perusahaan tidak memiliki 

kemampuan untuk membayar utangnya maka kreditor akan dirugikan. 

Bagi perusahaan penerapan konservatisme juga bermanfaat untuk 

mencegah tindakan optimisme manajemen dan mencegah pelaporan laba dan aset 

yang dilaporkan terlalu tinggi karena hal tersebut dapat merugikan perusahaan dan 

akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Pelaporan laba dan aset 

terlalu tinggi dapat memicu timbulnya resiko tuntutan hukum atau  resiko litigasi 

yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor dan investor. Ketika tuntutan hukum 

terjadi maka akan merugikan bagi perusahaan yaitu hilangnya kepercayaan 

kreditor, investor dan masyarakat selain itu tuntutan hukum yang dialami 
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perusahaan akan merusak citra perusahaan sehingga akan berimbas ke harga 

saham. Resiko litigasi dapat terjadi juga karena perusahaan merugikan pelanggan, 

karyawan, masyarakat dan pemerintah. Resiko litigasi jika sudah terjadi akan 

mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya yang banyak untuk 

menyelesaikan tuntutan hukum tersebut. Selain itu akibat citra perusahaan yang 

menjadi buruk dimasyarakat, untuk memulihkan hal tersebut akan membutuhkan 

waktu lama dan biaya pemulihan yang cukup besar.  

Menurut Xu dan Changjiang (2008) bahwa perusahaan yang memiliki 

risiko litigasi tinggi maka perusahaan akan mengadopsi prinsip konservatisme 

akuntansi karena dengan adanya tuntutan hukum ke perusahaan maka perusahaan 

akan mengeluarkan biaya yang besar. Watts (2003) juga berpendapat bahwa 

penerapan konservatisme dapat mengurangi adanya tuntutan hukum. Ketika 

perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi akan meminimalisir terjadinya 

tuntutan hukum karena laba dan aktiva yang dilaporkan terlalu tinggi dari yang 

seharusnya. Metode konservatisme akuntansi dapat mencegah pelaporan laba dan 

aset terlalu tinggi karena dengan metode ini perusahaan akan lebih hati-hati dalam 

mengatasi keadaan yang tidak pasti. Metode konservatisme akan mempercepat 

pengakuan kerugian dan beban yang kemungkinan terjadi dan menunda 

pengakuan pendapatan yang belum terealisasi sehingga akan melaporkan laba 

yang rendah. Selain itu tuntutan hukum dapat berasal dari pemerintah dan 

masyarakat karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap 

pemerintah dan masyarakat. 
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Perusahaan jika telah menerima tuntutan hukum dapat mengganggu 

kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri sehingga akan mempengaruhi 

kepercayaan dari kreditor dan investor. Ketika kepercayaan kreditor hilang maka 

mereka akan membatalkan kontrak hutang dengan perusahaan sehingga 

perusahaan harus mengembalikan seluruh dana yang dipinjam selain itu investor-

investor dapat menarik dana investasinya. Ketika hal tersebut terjadi maka 

perusahaan dalam keadaan krisis keuangan atau kesulitan keuangan sebagai akibat 

kontrak hutang yang dibatalkan dan penarikan dana oleh investor. Selain itu 

kesulitan keuangan juga dapat terjadi karena kinerja manajemen yang buruk 

sehingga mendapatkan hasil yang kurang maksimal seperti laba yang dihasilkan 

rendah bahkan yang paling buruk adalah perusahaan mengalami kerugian. 

Perusahaan yang mengalami kerugian maka tidak akan ada aliran kas yang masuk 

sehingga dapat menghambat pembayaran hutang ke kreditor.  Perusahaan tidak 

dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya 

dengan segera hal tersebut merupakan tanda perusahaan mulai mengalami 

kesulitan keuangan (Brigham & Daves, 2003). 

 Kondisi kesulitan keuangan adalah tanda-tanda awal dari kebangkrutan 

ketika perusahaan tidak dapat mengatasi kondisi ini maka perusahaan akan 

mengalami kepailitan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan  

lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi ketidakpastian karena ketika 

perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan maka situasinya akan menjadi lebih 

sulit. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan maka akan cenderung 
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diawasi secara lebih ketat oleh berbagai pihak untuk itu perusahaan perlu 

menerapkan metode akuntansi yang konservatif. Semakin tinggi tingkat kesulitan 

keuangan maka perusahaan akan meningkatkan penerapan metode konservatisme 

karena dengan adanya kesulitan keuangan, manajemen akan lebih berhati-hati 

dalam menghadapi ketidakpastian jika perusahaan salah mengambil tindakan 

maka kelangsungan hidup perusahaan akan terancam.  

Perusahaan ketika dapat melewati masa kesulitan keuangan maka 

perusahaan akan semakin berkembang dan akan tumbuh menjadi perusahaan yang 

lebih besar. Namun ketika perusahaan tumbuh menjadi lebih besar maka resiko 

yang akan ditimbulkan akan lebih besar juga karena perusahaan cenderung akan 

memiliki dana yang besar dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu 

dengan dana yang besar pula maka laba yang dihasilkan akan semakin tinggi, hal 

tersebut menimbulkan biaya politis yang tinggi . 

Bagi perusahaan biaya politik berkaitan dengan ukuran perusahaan (Watts 

& Zimmerman, 1986). Political cost mengungkapkan bahwa perusahaan yang 

besar cenderung akan memiliki biaya politis lebih besar dari perusahaan yang 

kecil. Perusahaan besar akan lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Jika 

perusahaan besar maka akan cenderung mempunyai laba yang tinggi, maka 

pemerintah akan mendorong perusahaan tersebut untuk meningkatkan layanan 

publik dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi kepada masyarakat serta biaya 

pajak akan lebih tinggi. Hal tersebut cenderung akan mendorong manajemen 

menggunakan metode akuntansi yang menunda pelaporan laba untuk mengurangi 

tanggungan political cost oleh perusahaan.  
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Menurut Watts (2003) dan Lasdi (2009) menyatakan bahwa salah  satu 

faktor diterapkannya konservatisme akuntansi adalah biaya politis. Jadi ketika 

biaya politis tinggi maka manajemen akan memilih prinsip yang dapat 

menurunkan biaya politik. Salah satunya dengan menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi karena dengan prinsip konservatisme akuntansi membuat 

laba yang terlihat di laporan keuangan rendah hal itu diakibatkan karena 

perusahaan mempercepat pengakuan biaya ataupun kerugian dan memperlambat 

pengakuan pendapatan dan keuntungan. Jika laba yang dihasilkan rendah maka 

biaya pajak yang harus dibayar rendah serta tanggung jawab sosial dan pelayanan 

untuk masyarakat juga rendah. Biaya politik perusahaan dapat menjadi lebih 

tinggi dari  sebelumnya ketika perusahaan semakin tumbuh menjadi lebih besar 

dari yang sebelumnya karena ketika perusahaan tumbuh menjadi lebih besar  akan 

mendapatkan laba yang lebih tinggi.  

Pertumbuhan perusahaan (Company Growth) merupakan harapan pihak-

pihak internal perusahaan yaitu karyawan dan manajemen selain itu hal tersebut 

merupakan harapan investor dan kreditor sebagai pihak eksternal. Ketika 

perusahaan sedang tumbuh menjadi lebih besar maka beberapa pihak akan  

diuntungkan. Bagi karyawan dan manajemen dengan bertumbuhnya perusahaan 

maka gaji ataupun bonusnya dapat bertambah tinggi, bagi kreditor dengan 

perusahaan sedang tumbuh maka kemampuan untuk membayar hutangnya tinggi 

sehingga kreditor tidak khawatir terhadap resiko kredit macet sedangkan bagi 

investor dengan perusahaan yang semakin tumbuh besar maka dividen yang akan 

diterima semakin tinggi pula. 



 
 

16 
 

 
 

Perusahaan yang bertumbuh dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan, 

pertumbuhan laba, pertumbuhan asset dan pertumbuhan nilai buku ekuitasnya. 

Dengan bertumbuhnya perusahaan maka akan mempengaruhi tingkat 

konservatisme akuntansi.  Ahmed dan Duellman (2007) berpendapat pertumbuhan 

perusahaan akan mempengaruhi konservatisme melalui ukuran akrual dan nilai 

pasar sebagai akibat pertumbuhan penjualan.  

Berdasarkan paparan mengenai fenomena gap dan research gap yang 

telah dikemukakan di latar belakang, maka diambilah judul penelitian “Pengaruh 

Leverage, Resiko Litigasi, Financial Distress, Biaya Politis dan Company Growth 

terhadap Konservatisme Akuntansi “(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016)” 

1.2.  Identifikasi Masalah Penelitian 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi dalam 

perusahaan. Terdapat beberapa masalah yang timbul sehingga konservatisme 

akuntansi diterapkan di dalam perusahaan diantaranya : 

1. Adanya manipulasi laporan keuangan seperti yang telah terjadi yaitu kasus 

manipulasi laporan keuangan PT.KAI pada tahun 2006 yang melaporkan 

laba padahal perusahaan mengalami rugi selain itu pihak manajemen 

PT.KAI juga melaporkan pos-pos yang seharusnya dilaporkan sebagai 

beban tapi dinyatakan sebagai aset perusahaan. Selain kasus tersebut 

terdapat kasus PT  Kimia Farma yang melakukan manipulasi laporan  

keuangan dengan melebihsajikan laba bersih yang seharusnya Rp.  99,594 
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miliar dicatat senilai Rp. 132 miliar ( Bapepam, 2002). Serta terdapat  

kasus PT Great River Internasional yang  menyajikan penjualan dan 

piutang  secara overstatment pada tahun 2003 dan penambahan aktiva 

tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil 

emisi obligasi, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dilihat dari 

ketiga kasus tersebut, manipulasi laporan keuangan yang terjadi adalah 

perusahaan melaporkan aktiva dan laba terlalu tinggi dari yang seharusnya 

sehingga untuk meminimalisir hal tersebut perusahaan perlu menerapkan 

konservatisme akuntansi 

2. Penerapan konservatisme akuntansi di dalam perusahaan juga untuk 

mencegah tindakan opportunistik pihak manajamen, seperti dilihat dari 

kasus yang telah terjadi di PT. KAI, PT Kimia Farma dan PT. Great River 

Internasional pihak manajamen berperan aktif dalam memanipulasi 

laporan keuangan sehingga hal tersebut merugikan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

3. Penerapan konservatisme akuntansi di dalam perusahaan juga digunakan 

untuk meminimalisir resiko litigasi karena perusahaan melaporkan laba 

dan aset terlalu tinggi dari yang seharusnya. 

4. Pemerintah yang menetapkan tarif pajak penghasilan badan terhadap laba 

sehingga membuat perusahaan akan memilih menggunakan metode 

akuntansi yang dapat meminimalisir pengeluaran pajak yang tinggi seperti 

menerapkan konservatisme akuntansi karena dengan penerapan  
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konservatisme maka laba yang dihasilkan akan terlihat rendah ketika laba 

rendah maka pajak yang dikeluarkan perusahaan akan rendah pula.  

5. Hasil inkonsisten penelitian terdahulu sehingga perlu penelitian lebih 

lanjut mengenai faktor-faktor yang mempangaruhi konservatisme. Pada 

penelitian ini variabel leverege, resiko litigasi, financial distress, biaya 

politis dan pertumbuhan perusahaan digunakan karena penelitian yang 

terdahulu tidak konsisten. 

1.3.  Cakupan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

penelitian ini membatasi penggunaan variabel yang akan diteliti. Penelitian ini 

berfokus pada pengaruh leverage, risiko litigasi, financial distress, biaya politik 

dan company growth. Kelima variabel yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya menunjukan hasil yang inkonsisten. Penelitian ini juga dibatasi 

populasi dan periode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)  sedangkan 

periode penelitiannya yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. 

1.4.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang 

ingin diteliti dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi konservatisme akuntansi. Permasalahan dalam penelitian ini 

dinyatakan dalam pernyataan berikut : 

1. Apakah Leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi  

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 
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2. Apakah Resiko Litigasi berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 

3. Apakah Financial Distress berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 

4. Apakah Biaya Politik  berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 

5. Apakah Company Growth berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ? 

1.5.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh positif leverage terhadap konservatisme 

akuntansi.  

2. Untuk menganalisis pengaruh positif Resiko Litigasi terhadap 

konservatisme akuntansi.  

3. Untuk menganalisis pengaruh positif financial distress terhadap 

konservatisme akuntansi.  

4. Untuk menganalisis pengaruh positif biaya politik terhadap konservatisme 

akuntansi.  

5. Untuk menganalisis pengaruh positif company growth terhadap 

konservatisme akuntansi.  
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1.6.   Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

 Penilitian ini diharapkan dapat membantu kontribusi bagi para akademisi 

dalam mengembangkan penelitian dimasa mendatang, serta penelitian ini 

dijadikan bahan referensi mengenai penerapan konservatisme di perusahaan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Untuk membantu manajemen dalam memahami mengenai 

penerapan konservatisme apakah akan menerapkan konservatisme atau 

tidak. Serta membantu manajemen memahami faktor apa saja yang 

mempengaruhi penerapan konservatisme dalam perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

pengambilan keputusan investor  pada perusahaan-perusahana manufaktur 

yang terdaftar di Indonesia dengan melihat tingkat konservatisme 

akuntansi yang diterapkan perusahaan tersebut dan dapat membantu 

kreditor mengetahui apa saja yang mempengaruhi penerapan 

konservatisme akuntansi. 

3. Bagi Kreditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

pengambilan keputusan pemberi kredit pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Indonesia dengan melihat tingkat 

konservatisme akuntansi yang diterapkan perusahaan tersebut dan dapat 
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membantu kreditor mengetahui apa saja yang mempengaruhi penerapan 

konservatisme akuntansi. 

1.7.  Orisinilitas Penelitian 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dilihat dari model 

penelitiannya.  Leverege, resiko litigasi, financial distress, biaya politis dan 

company growth sebagai variabel independen dan konservatisme akuntansi 

sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggabungkan penelitian yang 

dilakukan Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015) dan Widayati (2011)  bedanya 

dengan penelitian terdahulu yaitu indikator untuk mengukur risiko litigasi dengan 

menggunakan Model Roger dan Stocken dalam penelitian Adhidewanto & 

Yuyetta, (2013) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan asset growth dan 

analisis faktor. Model Roger dan Stocken sebagai pengukuran risiko litigasi 

pegukuran ini menggunakan pergerakan harga saham dan volume saham dipasar 

saham ketika pergerakan saham dan volume saham menurun  maka hal tersebut 

mencerminkan bahwa kinerja manajemen yang buruk sehingga akan merugikan 

bagi pihak investor. Ketika investor merasa dirugikan maka hal tersebut dapat 

memicu timbulnya risiko litigasi terhadap perusahaan.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1.  Kajian Teori Utama 

2.1.1. Teori Agensi 

 Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik 

kepentingan antara agen dan prinsipal. Prinsipal sebagai pemegang saham 

sedangkan agen sebagai pihak manajeman. Prinsipal akan mengontrak seorang 

agen untuk mengelola dan mengoperasikan perusahaan selain itu prinsipal adalah 

seseorang menyediakan dana untuk kegiatan operasi perusahaan serta 

berkewajiban memberi imbalan atas jasa yang dilakukan agen, sedangkan agen 

bertanggung jawab mengelola dan mengoprasikan perusahaan serta wajib 

melaporkan segala aktivitas yang dilakukan pihak manajemen mengenai operasi 

perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. 

 Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan yang 

memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap 

terjadinya konflik, sebab adanya perbedaan kepentingan antara pihak pengelola 

dan pihak pemilik. Dimana pemilik ingin perusahaan beroperasi dengan baik 

sehingga laba yang dihasilkan tinggi sedangkan pihak manajeman sebagai 

pengelola perusahaan ingin mendapatkan kompensasi yang tinggi dari pihak 

pemilik atas kinerja yang telah diberikan.  Pihak manajemen beranggapan jika 

laba yang dihasilkan tinggi maka kompensasi yang diberikan tinggi pula. Namun 

ketika kinerja perusahaan buruk maka kompensasi yang diberikan akan rendah. 
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Maka untuk menutupi kinerja yang buruk tersebut manajemen akan melakukan 

manajemen laba, agar laba terlihat tinggi dengan begitu pihak prinsiple tidak akan 

mengetahui bahwa perusahaan menghasilkan kinerja yang buruk dan pihak 

manajemen tetap mendapatkan kompensasai yang tinggi.   

 Hal tersebut bisa terjadi karena adanya asimetri informasi dimana 

perolehan informasi antara pihak agen sebagai penyedia informasi dan pihak 

pemilik, pemegang saham dan kreditor sebagai pengguna informasi tidak 

seimbang. Pihak agen memiliki informasi yang lebih banyak menganai kondisi 

perusahaan dari pihak prinsipal karena agen sebagai pihak pengelola perusahaan  

sedangkan prinsipal mengetahui informasi yang terbatas. Ketika adanya 

ketidakseimbangan informasi antara prinsiple dan agen akan menimbulkan 

berbagai resiko. Manipulasi laba dapat menyesatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi investor dan 

kreditor mendorong untuk menggunakan metode konservatisme. 

 Penerapan konservatisme akuntansi tersebut diharapkan dapat mencegah 

pihak manajemen bertindak terlalu optimis dengan ketidakpastian yang dialami 

perusahaan. Selain itu dapat mencegah manajamen melebih-lebihkan laba karena 

penerapan prinsip konservatisme mengakui biaya dan kerugian lebih cepat dan 

menunda pengakuan pendapatan dan keuntungan ketika belum benar-benar 

terealisasi. Penerapan konservatisme akuntansi menyebabkan laba yang 

dilaporkan terlihat rendah dan aset bersih bernilai rendah. Melaporkan laba yang 

rendah dan aset bersih rendah akibat penerapan konservatisme akuntansi lebih 

baik daripada melaporkan laba dan aset terlalu tinggi. Namun penerapan 



 
 

24 
 

 
 

konservatisme akuntansi harus dilakukan secara tepat, ketika diaplikasikan secara 

tepat maka perusahaan akan menyediakan pedoman yang paling rasional dalam 

situasi yang sulit. 

2.1.2. Teori Sinyal 

 Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik 

dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar 

diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk 

(Hartono, 2005). Artinya perusahaan akan memberikan informasi kepada para 

investor secara sukarela dengan mempublikasikan laporan keuangan di pasar 

modal. Laporan keuangan tersebut nantinya digunakan oleh para investor untuk 

mengambil keputusan mengenai perusahaan mana yang akan ditanami modal.  

Setiap perusahaan untuk menarik kepercayaan investor maka akan berusaha 

melaporkan informasi yang berkualitas karena dengan laporan keuangan atau 

informasi yang berkualitas maka investor dapat membedakan mana perusahaan 

yang memiliki kinerja baik dan mana perusahaan yang kinerja buruk. Laporan 

keuangan yang akan dilihat selain rasio-rasio keuangan adalah laba usahanya 

apakah berkualitas atau tidak selain itu yang akan dilihat adalah aset dalam 

perusahaan.  

 Laporan keuangan yang memiliki understatment laba dan aset bersih 

rendah merupakan salah satu sinyal positif dari manajemen kepada para investor 

bahwa manajemen telah menerapkan konservatisme akuntansi untuk 

menghasilkan laba yang berkualitas. Kemudian diharapkan investor dapat   
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menerima sinyal ini dan menilai perusahaan dengan lebih baik. Investor akan 

lebih tertarik dengan perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi karena dengan penerapan prinsip konservatisme akuntansi laba yang di 

perlihatkan di dalam laporan keuangan tidak dilebih-lebihkan oleh pihak 

manajamen. 

2.1.3. Teori Akuntansi Positif 

 Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif atau 

dorongan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Manajer cenderung akan 

melakukan manajeman laba dengan menaikan laba ketika kinerja perusahaan 

buruk sehingga di mata pemilik kinerja manajemen akan terlihat baik. Karena 

dengan laba yang tinggi manajemen akan mendapatkan kompensasi berupa bonus 

yang diberikan oleh pemilik. Hal itu didukung pula dengan informasi yang 

dimiliki pemilik terbatas sehingga pemilik tidak dapat mengontrol tindakan 

manajeman. 

Teori akuntansi positif terdapat tiga hipotesis yang mendorong manajer 

memilih kebijakan kebijakan akuntansi tertentu : 

1. Hipotesis Rencana dan Bonus (Bonus Plan Hypothesis) 

Hipotesis ini menjelaskan  para manajer perusahaan yang menginginkan 

rencana bonus akan memilih metode akuntansi yang cenderung 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan guna untuk 

meningkatkan nilai bonus yang dapat diperoleh.  
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2. Hipotesis perjanjian hutang (debt covenant hypothesis),  

Hipotesis ini memprediksi semakin tinggi rasio debt/eguity (DER) suatu 

perusahaan, kemungkinan manajer akan menggunakan metode-metode 

akuntansi untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dapat memberikan 

kepercayaan kepada investor dan kreditor atas pengembalian jumlah 

investasinya. 

3. Hipotesis biaya politik (political cost hypothesis)  

Hipotesis ini mempredikasi bahwa perusahaan yang besar dibandingkan 

perusahaan yang kecil akan memilih metode akuntansi untuk mengurangi 

laba yang dilaporkan guna menghindari tuntutan lebih dari pihak eksternal 

perusahaan (Watts & Zimmerman,1990). 

2.2. Konservatisme Akuntansi 

2.2.1. Definisi Konservatisme Akuntansi 

Konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan 

dimana perusahaan tidak buru-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan 

laba serta mengakui kerugian dan hutang yang mungkin terjadi    (Watts,2003). 

Basu (1997) mengintepretasikan konservatisme sebagai kecenderungan akuntan 

menggunakan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui good news 

sebagai keuntungan dibandingkan mengakui bad news  sebagai kerugian. Selain 

itu menurut Lara,et al (2005) berpendapatan bahwa konservatisme sebagai reaksi 

kehati-hatian (prudent) terhadap ketidakpastian ditujukan untuk melindungi hak-

hak kepentingan pemegang saham (shareholder) dan pemberi pinjaman 
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(debtholder) yang menentukan verifikasi standar yang lebih tinggi untuk 

mengakui good news daripada badnews. 

Jadi konservatisme akuntansi digunakan untuk melindungi hak-hak pihak 

yang berkepentingan di dalam perusahaan, hal itu terlihat ketika perusahaan hati-

hati dalam menghadapi ketidakpastian di lingkungan bisnis dengan cara 

melakukan verifikasi yang tinggi terhadap good news seperti mengidentifikasi 

pendapatan atau keuntungan, jika pendapatan tersebut belum benar-benar terjadi 

maka harus ditunda dulu pengakuannya sedangkan apabila terdapat bad news 

maka perusahaan akan segera bertindak seperti jika tejadi kerugian maka segera 

mengakuinya meskipun belum terjadi namun ada kemungkinan terjadi dimasa 

yang akan datang. Contohnya ketika perusahaan mempunyai piutang yang 

ternyata tidak dapat dibayar oleh klien sehingga perusahaan harus sesegera 

mungkin untuk mengakui kerugian tersebut. 

Definisi menurut FASB ( Financial Accounting Statment Board ) yang 

mengartikan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (prudent reaction) dalam 

menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba 

memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah 

cukup dipertimbangkan. Konservatisme (conservatism) berarti jika ragu, maka 

pilihlah solusi yang sangat kecil kemungkinannya akan menghasilkan penetapan 

yang terlalu tinggi bagi aktiva dan laba (Kaiso, Jerry dan Terry,2007). Ketika 

manajer ragu dalam menghadapi ketidakpastian dan resiko di lingkungan bisnis,  

manajer akan memilih solusi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan seperti  
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mempercepat pengakuan kerugian dan memperlambat pengakuan pendapatan atau 

keuntungan sehingga akan menyebabkan laba yang ada dilaporan keuangan 

terlihat rendah. Selain itu dengan reaksi kehati-hatian tersebut akan 

mengakibatkan aktiva yang dilaporkan terlihat rendah di dalam laporan keuangan. 

2.2.2. Konservatisme dalam PSAK dan IFRS 

PSAK adalah standar pencatatan akuntansi yang digunakan oleh akuntan-

akuntan dalam menyusun laporan keuangan di Indonesia. PSAK sebagai pedoman 

perusahaan dalam menentukan metode akuntansi. Berdasarkan Prinsip Akuntansi 

yang Berterima Umum (PABU) perusahaan diperbolehkan memilih metode 

ataupun estimasi akuntansi yang akan digunakan dengan menyesuaikan kondisi 

perusahaan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan angka yang berbeda-beda 

dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang 

cenderung konservatis. Beberapa pemilihan metode pencatatan di dalam PSAK 

yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya : 

1. PSAK No. 14 Tentang Persediaan  

PSAK No 14 Tentang Persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan 

dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu 

FIFO, LIFO dan metode rata-rata tertimbang. Selain itu persediaan harus diukur 

berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Perusahaan 

yang menggunakan metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang  maka laba 

yang dihasilkan akan terlihat tinggi karena harga pokok penjualan rendah selain 

itu nantinya nilai persediaan akhir yang tercatat di laporan posisi keuangan akan 

terlihat tinggi sehingga ketika perusahaan menggunakan metode FIFO atau 



 
 

29 
 

 
 

average maka laporan keuangan tidak konservatif. Ketika perusahaan 

menggunakan metode LIFO laba yang akan dihasilkan akan terlihat rendah 

sehingga lebih konservatif.  Namun penggunan metode LIFO saat ini tidak boleh 

digunakan oleh perusahaan dalam menilai persediaan. Sehingga perusahaan hanya 

dapat menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Diantara kedua 

metode tersebut, metode average merupakan metode yang paling konservatif 

karena menghasilkan nilai persediaan akhir kecil sehingga harga pokok penjualan 

menjadi lebih besar dan berakibat ke laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil 

2. PSAK No. 16 Tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain  

PSAK No. 16 Tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain  yang 

mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu 

aktiva berdasarkan pada pertimbangan manajeman yang berasal dari pengalaman 

perusahaan saat menggunakan aktiva serupa. Metode estimasi aktiva terdiri dari 

metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit. Metode garis 

lurus ketika digunakan dalam mengestimasikan umur aktiva nantinya pembebanan 

biaya penyusutan aktiva akan selalu tetap. Metode Saldo menurun  nantinya akan 

menghasilkan pembebanan biaya penyusutan mengalami penurunan setiap 

periodenya, jadi setiap tahunnya biaya penyusutannya akan semakin kecil. 

Sedangkan metode jumlah unit adalah umur ekonomis aktiva akan diukur dengan 

jumlah seluruh unit yang dapat dihasilkan sampai aktiva tersebut tidak dapat 

digunakan untuk produksi, jadi pembebanan biaya penyusutannya akan dihitung 

berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan setiap periodenya. Dari ketiga metode 

tersebut yang paling konservatif adalah metode saldo menurun karena ketika 



 
 

30 
 

 
 

dilakukan penyusutan dan dibebankan akan terlihat tinggi di awal namun diakhir 

akhir masa manfaat aktiva tersebut akan menjadi rendah sehingga menjadi tidak 

konservatif. 

3. PSAK No. 19 tentang Aset Tidak Berwujud  

PSAK No. 19 tentang Aset Tidak Berwujud yang berkaitan dengan 

metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk 

mengalokasikan jumlah penyusutan aset atas dasar yang sistematis sepanjang 

masa manfaatnya. Metode estimasi aset tak berwujud hampir sama dengan 

metode estimasi aktiva tetap. Semakin pendek umur ekonomisnya maka akan 

semakin konservatif karena ketika umur ekonomisnya jumlah pembebanan biaya 

penyusutan akan tinggi dan berimbas ke laba yang dilaporkan akan konservatif. 

4. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan  

PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan  yang 

menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan 

melihat huhungan antara biaya dan manfaat ekonomis. Apabila riset tersebut 

meningkatkan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dan memenuhi syarat 

maka diakui sebagai aset dan pengakuan biayanya akan diakui seperti penyusutan. 

Sedangkan jika tidak. Menambah umur ekonomis maka biaya tersebut harus 

diakui ketika biaya tersebut terjadi.  

Dengan adanya kebebasan perusahaan dalam memilih metode tersebut 

akan berpengaruh terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konservatisme telah 

digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Penerapan 
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konservatisme akuntansi juga akan menghasilkan laba yang berfluktuatif sehingga 

akan mengurangi daya prediksi laba perusahaan dan mempengaruhi prediksi 

aliran kas perusahaan dimasa depan. 

Sedangkan konservatisme akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi 

Internasional yaitu  Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) saat ini 

semakin bergeser, prinsip tersebut tidak menjadi prinsip yang diatur didalamnya. 

Sebagai buktinya saat ini IFRS tidak lagi menggunakan istilah konservatisme 

namun diganti dengan prudance. Selain itu prinsip yang digunakan dalam IFRS 

adalah fair value, hal inilah yang menyebabkan tidak sejalan dengan 

konservatisme akuntansi. Prinsip fair value lebih menekankan pada relevansi, hal 

ini berseberangan dengan prinsip konservatisme yang lebih menekankan pada 

reliabilitas. IFRS menyatakan bahwa laporan keuangan seharusnya 

understandable, relevan, reliable, dan comparable, serta tanpa diikuti oleh bias 

konservatif.  

Selain itu kebijakan yang ditetapkan IASB (Internasional Accounting 

Standard Board) menyebabkan semakin berkurangnya penekanan atas penerapan 

akuntansi konservatisme secara konsisten dalam pelaporan keuangan berdasarkan 

IFRS ( Hellman,2007). Perbedaan tersebut tercerminkan dalam metode akuntansi 

yang dirumuskan oleh IASB. Misalnya loss carry forwards menyebabkan adanya 

pengakuan piutang pajak yang ditangguhkan, development cost dikapitalisasi, dan 

kontrak jangka panjang diperlakukan berdasarkan metode prosentasi 

penyelesaian. Contoh Perubahan lainya adalah Metode Penilaian atas Investasi 

Temporer dari Metode Lower Cost Or Market (LCOM) ke Metode Harga Wajar 
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(Market). Perubahan tersebut bermakna, jika harga pasar naik, perusahaan sudah 

harus meningkatkan nilai investasinya, dan sudah mengakui keuntungan. Memang 

kalau dilihat dari sisi nilai Investasi, penilaian dengan nilai wajar memang sesuai 

dengan kondisi saat ini. Tetapi jika dilihat dari sisi keuntungan yang belum 

terjadi, karena memang tidak ada suatu transaksi penjualan, maka asas 

konservatisme dalam penilaian investasi sudah tidak berlaku lagi. Hal ini lah yang 

berarti menurunnya asas konservatisme dalam akuntansi. Itu salah satu contoh 

dampak perubahan SAK yang mengarah ke IFRS. 

Namun dalam penerapan aturan IFRS tertentu, prinsip akuntansi 

konservatisme masih dipertahankan pada berbagai area meskipun dalam standar 

pelaporan keuangan internasional (IFRS) menyiratkan bahwa prinsip 

konservatisme tidak lagi diterapkan. Ada beberapa contoh area yang prinsip 

konservatisme akuntansi kemungkinan masih dipertahankan, misalnya : 

1. Kompensasi kerugian menyebabkan pengakuan piutang pajak tangguhan. 

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum 

dikompensasi apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan 

akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum 

dikompensasi. Kriteria probabilitas (kemungkinan) merupakan kriteria 

kualitatif yang bersifat subjektif dimana dengan adanya kriteria subjective 

judgement ini terbuka peluang untuk menerapkan konservatisme. 

2. Kapitalisasi biaya pengembangan, salah satu syarat aset tak berwujud yang 

timbul seperti biaya pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada 

proyek internal) diakui apabila memenuhi bagaimana aset tak berwujud 
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tersebut akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa 

depan. Dalam sebuah perusahaan memperbarui estimasi mengenai arus 

kas masa depan dari biaya pengembangan yang dikapitalisasinya, mungkin 

ada “efek sementara” konservatisme yang mengarah pada penciptaan 

cadangan tersembunyi yang kemudian dapat dibalik kembali (Reversed) 

Juanda (2008) 

Konservatisme dalam SAK dan Prudance dalam IFRS adalah sebenarnya 

sama yang artinya kehati-hatian bedanya terdapat beberapa metode yang 

diperbarui IFRS dalam IASB sehingga menyebabkan pergeseran namun 

konservatisme masih melekat dalam IFRS  hanya saja tidak tersirat didalamnya. 

Selain itu yang membedakan prudance dan konservatisme akuntansi adalah ketika 

pengakuan pendapatan. Prinsip prudance ketika terjadi pendapatan akan segera 

diakui ketika telah direalisasi dan juga ketika pendapatan telah memenuhi kriteria-

kriteria yang ada. Namun berbeda dengan konservatisme jika terjadi pendapatan 

maka akan ditunda pengakuannya sebelum benar-benar terealisasi selain itu 

didalam IFRS terutama dalam IAS no 16 perusahaan dapat mengakui peningkatan 

nilai aktiva sebagai penambahan atas modal atau peningkatan nilai pendapatan 

jika penurunan pada periode sebelumnya telah diakui sebagai biaya. Saat ini 

Indonesia sudah mengadopsi secara penuh IFRS sejak tahun 2012, dimana 

diwajibkan untuk menggunakan prinsip fair value dalam penyajian laporan 

keuangannya pada setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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2.2.3. Kontroversi dalam Konservatisme 

 Konservatisme akuntansi menjadi perdebatan antara pihak pro dan pihak 

yang kontra dengan penerapan prinsip tersebut. Pihak yang pro beranggapan 

bahwa dengan penerapan prinsip konservatisme akan membatasi pihak 

manajemen bertindak optimis terhadap ketidakpastian yang terjadi saat ini di 

dalam lingkungan bisnis sedangkan pihak yang kontra terhadap penerapan prinsip 

ini beranggapan jika nantinya kualitas laporan keuangan cenderung bias sehingga 

tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga hal tersebut 

mengakibatkan adanya  dua  pendapat mengenai manfaat konservatisme akuntansi 

yaitu : 

1. Akuntansi Konservatisme Bermanfaat 

 Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara 

pihak-pihak dalam perusahaan maupun dengan luar perusahaan. Konservatisme 

dapat membatasi tindakan manajer untuk bersikap terlalu optimis terhadap 

ketidakpastiaan yang terjadi didalam lingkungan bisnis dan untuk mencegah 

manajer membesar-besarkan laba yang dilaporkan. 

Menurut Watts (2003) menyatakan bahwa penerapan konservatisme 

akuntansi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan,antara lain : 

1. Membatasi manajer berprilaku oportunistik bahwa laporan keuangan 

berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak investor tentang 

kinerja manajemen yang akan mempengaruhi keputusan investor dalam 

investasi dan keputusan dalam hal kesejahteraan manajemen. Kondisi 

tersebut dapat membuat manajemen mempengaruhi angka-angka dalam 
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laporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. Konsep 

konservatisme dapat digunakan untuk membatasi prilaku oportunistik 

dari manajemen tersebut. 

2. Meningkatkan Nilai Perusahaan bahwa konservatisme dapat 

meningkatkan nilai perusahaan karena akan membatasi opportunistic 

payment kepada manajer (dalam bentuk bonus) dan juga kepada 

pemegang saham dalam bentuk deviden. 

3. Mengurangi potensi tuntutan hukum bahwa tuntutan hukum mendorong 

perkembangan konservatisme karena tuntutan hukum banyak muncul 

pada saat laba dan aset dicatat terlalu tinggi. Adanya potensi hukum 

akibat pencatatan overstatment, membuat manajemen terdorong 

melaporkan laba dan aset yang konservatif. 

Menurut Ahmed (2002) konservatisme bermanfaat mengurangi konflik 

yang terjadi antara kreditor dan pemegang saham akibat kebijakan deviden yang 

diterapkan perusahaan. Akuntansi konservatif diperlukan untuk membatasi 

pembayaran deviden yang terlalu tinggi serta penyajian aset yang konservatif 

untuk memberikan keyakinan kepada kreditor tentang ketersediaan aset untuk 

membayar hutang. 

2. Akuntansi Konservatisme Tidak Bermanfaat 

Kritik terhadap konservatisme menyatakan bahwa prinsip ini 

menyebabkan laba dan aktiva terlihat rendah didalam laporan keuangan pada 

periode sekarang, sedangkan pada masa yang akan datang laba dan aktiva akan 

terlihat tinggi. Akibatnya laporan yang dihasilkan tidak mencerminkan keadaan 
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perusahaan yang sebenarnya  dikarena laporan keuangannya bias. Hal itu 

bertentangan dengan syarat laporan keuangan  yaitu relevan. Basu (1997) 

memperkirakan bahwa konservatisme menghasilkan kualitas laba yang rendah 

dan kurang relevan. Konservatisme akan mempengaruhi kualitas angka-angka di 

neraca dan dalam laporan laba rugi komperehensif.  

Konservatisme menyebabkan data yang dilaporkan secara konservatif 

tidak dapat diinterpretasikan secara tepat, karena kehati-hatian (prudent) yang 

diterapkan menyebabkan angka yang dilaporkan cenderung angka-angka yang 

rendah untuk hal-hal yang menguntungkan namun untuk hal-hal yang merugikan 

maka angka yang dilaporkan cenderung angka-angka yang relatif tinggi walaupun 

dengan verifikasi yang lemah. Selain itu, konservatisme juga bertentangan dengan 

tujuan untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan selain bahwa 

konservatisme dapat mengurangi keterbandingan (comparability) laporan 

keuangan karena tidak terdapat standar yang seragam dalam penerapannya 

(Hendriksen, 1982). 

2.2.4. Pengukuran Konservatisme Akuntansi 

 Menurut Watts (2003) pengukuran konservatisme terbagi menjadi 3 

pengukuran yaitu Earning/Stock Return Measure, Earning/Accrual Measure, Net 

Asset Measure. Berikut penjelasan mengenai pengukuran menurut Watts (2003) 

1. Earning/Stock Return Measure 

 Pengukuran jenis ini bertujuan untuk merefleksikan perubahan nilai aset 

pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap 

dilaporkan sesuai waktunya. Basu (1997) menyatakan bahwa konservatisme 
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menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik 

terefleksi dalam laba yang tidak sama. Hal ini disebabkan karena kejadian yang 

diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui 

sehingga mengakibatkan bad news lebih cepat diakui dalam laba dibandingkan 

good news. Dalam modelnya basu menggunakan model piecewise-linier 

regression sebagai berikut : 

∆𝑁𝐼 =  𝑎0 +  𝑎1∆𝑁𝐼𝑡−1 + 𝑎2𝐷∆𝑁𝐼𝑡−1 + 𝑎3𝐷∆𝑁𝐼𝑡−1 x ∆𝑁𝐼𝑡−1 + 𝜀𝑡  

 Dimana ∆𝑁𝐼𝑡  adalah net income  sebelum adana extraordinary items dari 

tahun t-1 hingga t, yang diukur dengan menggunakan total assets  awal nilai buku. 

Sedangkan 𝐷∆𝑁𝐼𝑡−1 adalah dummy variabel, dimana bernilai 1 jika perubahaan  

∆𝑁𝐼𝑡−1 bernilai negatif  

2. Earning /Accrual Measures 

 Konservatisme diukur dengan menggunakan akrual, yaitu selisih antara 

laba dengan arus kas. Menurut Givoly dan Hayn (2000) pengukuran ini 

difokuskan pada laporan laba rugi komperehensif selama beberapa tahun. Mereka 

berpendapat bahwa konservatisme akan menghasilkan akrual yang terus menerus, 

yang dimaksud akrual adalah perbedaan laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi 

dan arus kas kegiatan operasi jika hasilnya negatif maka perusahaan menerapkan 

prinsip konservatisme. Jadi Semakin negatif hasil accrual maka semakin tinggi 

penerapan konservatisme akuntansi. Terdapat dua macam akrual yaitu operating 

accrual yang merupakan jumlah akrual yang muncul dalam laporan keuangan 

sebagai hasil dari kegiatan operasional dan non operating accrual yang 
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merupakan  jumlah akrual yang muncul di luar hasil kegiatan operasional 

perusahaan berikut model menurut Givoy dan Hawn (2002) : 

 

NOA = Total Accrual /Before Depreciation) – operating accrul 

Keterangan : 

Total Accrual        =Laba bersih + depresiasi/amortisasi – arus kas operasi 

Operating accrual =∆Piutang Usaha + ∆ persediaan + ∆ Biaya dibayar 

dimuka -∆ utang udaha -∆ utang pajak 

 

 Sedangkan menurut Zhang (2007) pengukuran jenis ini menggunakan 

conv_accrual sebagai salah satu pengukuran konservatisme. Conv_accrual didapat 

dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. akrual non operasi 

memperlihatkan pencatatan kejadian buruk yang terjadi dalam perusahaan. Dalam 

peneliatian Zhang (2007) mengalihkan conv_accrual dengan -1 bertujuan untuk 

memudahkan analisia. Dimana semakin tinggi nilai conv_accrual menunjukan 

penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga. 

3. Net asset measure 

Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui dalam laporan keuangan 

adalah nilai aktiva yang understatment dan kewajiaban yang overstatment. Salah 

satu model pengukurannya dengan menggunakan market to book ratio (MTB)  

yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000). Pengukuran dengan MTB 

mencerminkan nilai pasar terhadap nilai buku perusahaan. Jika nilai rasio lebih 



 
 

39 
 

 
 

dari 1 artinya perusahaan menerapkan prinsip konservatisme karena perusahaaan 

mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya (Dewi,2004). 

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran net asset measure yaitu 

dengan MTB ( market to book ratio) jika rasio ini lebih dari 1 maka perusahaan 

menerapkan prinsip konservatisme dalam melaporkan aktivitasnya ke dalam 

laporan keuangan bahwa perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari 

nilai pasarnya. Nilai perusahaan di dalam laporan keuangan dicatat lebih rendah 

dari nilai pasarnya karena sebagai akibat bahwa perusahaan mencatat aset lebih 

rendah dan mencatat hutangnya lebih tinggi dari nilai pasarnya. 

2.2.5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme 

Akuntansi 

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga 

dapat mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi di perusahaan. 

Penelitian Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015) mengungkapkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah : 

1. Kepemilikan Institusional 

  Ahmed dan Duellman (2007) dalam Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015) 

yang menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi 

maka pemegang saham institusional ini dapat menggantikan atau memperkuat 

fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan Apabila investor institusional 

mempunyai kepemilikan saham dalam jumlah lebih tinggi, maka mereka 

mempunyai hak untuk mengawasi perilaku dan kinerja manajemen. Investor 
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institusional akan menekan pihak manajer untuk menerapkan akuntansi yang 

konservatif, agar investasi yang mereka tanamkan di dalam perusahaan aman dan 

mempunyai tingkat return yang tinggi. 

2. Kepemilikan Manajerial 

  Menurut  Wardhani (2008) dalam Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015)  

yang menyatakan bahwa apabila inside directors dan manajemen menjalankan 

fungsi pengawasannya dengan baik, maka ia akan mensyaratkan informasi dari 

pelaporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi sehingga mereka akan 

menuntut penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi pula. Apabila 

kepemilikan saham oleh pihak manajer lebih tinggi, maka perusahaan cenderung 

akan menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif. Hal ini terjadi karena 

perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba yang besar, tetapi lebih 

mementingkan keberlangsungan perusahaan. 

3. Komisaris Independen 

Menurut Watts (2003) dalam Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015) 

konservatisme merupakan salah satu prinsip akuntansi yang diperlukan untuk 

membantu dewan komisaris dalam mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan 

kualitas informasi laporan keuangan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 

nilai perusahaan dan harga sahamnya. Dewan komisaris melakukan pengawasan 

terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan, sebagai pengawas dewan 

komisaris menghendaki adanya laporan keuangan yang akurat, andal dan dapat 

dipercaya. Penerapan konservatisme dapat menghindari perilaku oportunistik 



 
 

41 
 

 
 

manajer sehingga dewan komisaris cenderung menginginkan penerapan prinsip 

akuntansi yang konservatif. 

4. Leverage 

 Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh 

hutang dan merupakan  indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. 

Perusahaan yang mempunyai hutang relatif tinggi, kreditor mempunyai hak lebih 

besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasional perusahaan. 

Hak yang lebih besar tersebut untuk mengurangi asimetri informasi di antara 

kreditor dengan manajer perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang atau leverage 

maka hal tesebut akan mempengaruhi perilaku manajer untuk menerapkan 

akuntansi yang konservatif. 

5. Pertumbuhan Perusahaan (Company Growth ) 

Pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan dapat memunculkan adanya 

asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer, karena umumnya pihak 

manajer memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang 

saham. Pertumbuhan perusahan dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan (sales 

growth) akan mempengaruhi konservatisme melalui ukuran akrual dan nilai pasar 

(Ahmed dan Duellman, 2007). Konservatisme cenderung diterapkan oleh 

perusahaan yang mengalami pertumbuhan, karena perusahaan akan terus 

melakukan upaya untuk memperbesar perusahaan dimana hal tersebut merupakan 

tantangan bagi manajer untuk menyeimbangkan pendapatan dan penggunaan 

utang yang diperlukan perusahaan. Semakin besar dana yang dibutuhkan 
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perusahaan menyebabkan manajer menerapkan prinsip konservatisme agar 

pembiayaan untuk investasi dapat terpenuhi. 

6. Financial Distress 

Menurut Lo (2005) dalam Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015)  

menyatakan bahwa tingkat kesulitan keuangan yang semakin tinggi akan 

mendorong manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme akuntansi. 

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan merupakan kondisi perusahaan 

yang mengarah pada ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

pembayarannya dan apabila perusahaan tidak mampu menyelesaikannya akan 

mengarah pada kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan 

akan menerapkan prinsip konservatisme, karena perusahaan akan lebih berhati-

hati dalam memprediksi kondisi ekonomi yang akan datang. 

 Berdasarkan penelitian Alfian dan Sabeni (2013) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan konservatisme akuntansi adalah Ukuran Perusahaan dan 

Intensitas Modal. 

1.Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator untuk mengamati besar 

biaya politis yang harus ditanggung. Watts dan Zimmerman (1990) dalam Alfian 

dan Sabeni (2013) berpendapat bahwa political cost hypothesis dapat 

memprediksikan bahwa perusahaan besar lebih sensitif terkait dengan biaya 

politis. Hal ini terkait atas dorongan pemerintah, yang menjadi pembuat kebijakan 

di negara yang bersangkutan, untuk pembayaran biaya politis. Maka untuk 
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mengurangi pembayaran biaya politis tersebut perusahaan melakukan pelaporan 

keuangan secara konservatif. 

2.Intensitas Modal 

Intensitas modal merupakan salah satu indikator dari political cost 

hypothesis, karena semakin banyak aktiva yang digunakan dalam operasi 

perusahaan untuk menghasilkan penjualan atas produk perusahaan maka dapat 

dipastikan bahwa perusaahan tersebut besar. Karena perusahaan yang besar akan 

lebih disoroti pemerintah, maka perusahaan dengan keadaan yang padat modal 

akan melakukan pelaporan secara konservatif untuk menghindari biaya politis 

yang besar. Seperti yang diutarakan oleh Zmijewski dan Hagerman (1981) dalam 

Alian dan Sabeni (2013) yang menyatakan bahwa perusahaan yang padat modal 

dihipotesiskan mempunyai biaya politik yang lebih besar dan lebih mungkin 

untuk mengurangi laba atau laporan keuangan cenderung konservatif. 

Penelitian Widayati (2011) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi konservatisme akuntansi dalam perusahaan Biaya politik dan 

Kepemilikan Publik. 

1. Kepemilikan Publik  

Kepemilikan Pubik yang menyebar mengakibatkan kurangnya kontrol 

terhadap manajemen. Kepemilikan publik yang menyebar pada dasarnya hanya 

tertarik pada kenaikan laba dan memiliki risiko yang lebih kecil sehingga mereka 

lebih memikirkan kepentingan jangka pendeknya dibandingkan jangka 

panjangnya. Hal tersebut memungkinkan manajer melaporkan laba secara 
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berlebihan agar dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus (asumsi adanya 

bonus plan). Hal ini diperjelas Qiang (2003) dalam Widayati (2011) bahwa 

perusahaan dengan kepemilikan publik lebih terkonsentrasi, maka free rider akan 

berkurang dari investor kecil, dan kos yang dikeluarkan lebih rendah untuk 

mendeteksi kecurangan. Sehingga dalam penelitian ini struktur kepemilikan 

publik yang menyebar berpegaruh negatif dengan konservatisma. 

2. Biaya politik  

 Biaya Politik sendiri timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan 

(manajer) dengan pemerintah. Biaya politik tersebut biasanya terkait dengan 

pajak. Pajak itu sendiri digunakan untuk membiayai pembangunan guna 

kepentingan masyarakat. Perusahaan yang memiliki laba yang semakin tinggi 

maka semakin tinggi biaya pajak yang akan disetorkan ke pemerintah. Untuk 

menghindari biaya pajak yang besar perusahaan (manajer) cenderung melaporkan 

laba lebih rendah. Watts dan Zimmerman (1986) dalam Widayati (2011) 

menyatakan bahwa kos politis memprediksi bahwa manajer ingin mengecilkan 

laba untuk mengurangi biaya politis yang potensial. Jadi semakin tinggi political 

cost, memprediksikan bahwa perusahaan cenderung memilih akuntansi 

konservatif dengan kata lain political cost yang semakin tinggi berpengaruh 

positif terhadap konservatisme. 

3. Biaya Litigasi 

 Litigasi cenderung lebih banyak dihasilkan oleh pernyataan yang 

berlebihan dibanding dengan pernyataan yang lebih rendah dari laba atau aset 

bersih. Pelaporan laba yang besar atau aset yang besar akan mengkatkan 



 
 

45 
 

 
 

kemungkinan diatur atau dibebani secara monopoli (Chan, 1992) dalam Widayati 

(2011). Karena biaya litigasi ekspektasian dari penyertaan yang berlebihan lebih 

tinggi daripada penyertaan laba yang lebih rendah, maka manjemen dan auditor 

mempunyai insentif untuk menyatakan lebih rendah laba dan aset bersih (Lasdi, 

2008) dalam Widayati (2011). Dengan demikian biaya litigasi yang semakin besar 

mempunyai hubungan positif terhadap pilihan perusahaan menggunakan 

akuntansi konservatif. 

 Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas, peneliti hanya 

menggunakan 5 variabel independen yaitu leverage, risiko litigasi, financial 

distress, biaya politik, dan company growth . Penelitian ini merupakan replikasi 

dari penelitian Risdiyani dan Kusmuriyanto (2015) dan Widayati (2011) dengan 

menggabungkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai konservatisme 

akuntansi berdasarkan research gap. 

2.3. Leverage 

2.3.1. Pengertian Leverage 

Seseorang untuk mendirikan sebuah perusahaan ataupun mengembangkan 

perusahaan menjadi lebih besar membutuhkan dana yang cukup besar untuk 

mewujudkan hal tersebut. Dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri ataupun 

dari pinjaman terhadap bank. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk 

membeli aset, investasi, membayar gaji dan untuk membeli bahan baku guna 

menambah jumlah produksi perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki hutang 

dalam mengembangkan usahanya. Namun perusahaan harus membatasi pinjaman 

dana dari kreditor karena jika hutang yang dimiliki tinggi maka beban yang 
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dimiliki perusahaan akan semakin tinggi. Ketika perusahaan memiliki hutang 

yang besar maka akan diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam 

perusahaan mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. 

Hutang perusahaan dapat dilihat dari rasio leverage ketika leverage tinggi 

maka dana yang berasal dari hutang tinggi.  Leverage akan menunjukan seberapa 

besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang, baik itu utang jangka pendek ataupun 

jangka panjang. Menurut Kasmir (2014) beberapa tujuan perusahaan 

menggunakan rasio leverage  : 

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya ( kreditor). 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menilai keseimbangan antara aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar aktiva dibiayai dengan utang. 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

Selain itu rasio leverage juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya seperti  kreditor. Menurut Fred Weston dalam Kasmir 

(2014) kreditor mengharapkan ekuitas ( dana yang disediakan pemilik) sebagai 
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margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, 

maka resiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor. Kreditor beranggapan 

bahwa dana perusahaan yang digunakan untuk mengelola operasi perusahaan 

yang berasal dari utang lebih besar dari modal sendiri, maka jika terjadi resiko 

kerugian pihak kreditor akan terkena dampaknya lebih besar dari pemilik. 

Contohnya jika perusahaan mengalami kerugian maka dalam perusahaan tidak ada 

aliran kas masuk sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang. Sehingga kreditor harus mengawasi dan mengatahui 

bagaimana jalannya operasional perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak kreditor akan berdampak pada kinerja manajemen dan akan mengurangi 

kecurangan yang dilakukan manajemem. Selain itu dengan pengawasan tersebut 

akan mengurangi asimetri informasi antara manajamen dan kreditor  karena 

manajemen tidak akan menyembunyikan bagaimana kondisi perusahaan yang 

sebenarnya dengan melaporkan ke dalam laporan keuangan. Menurut Weston dan 

Brigham (1990) dalam Brilianti (2013) berpendapat untuk melindungi dananya 

dari tindakan manajemen yang mungkin kurang menguntungkan kreditor, meraka 

dapat melakukan berbagai cara seperti : 

1. Melalui persyaratan yang diajukan pada saat perjanjian kredit. Kreditor 

dapat mensyaratkan untuk menerapkan konservatisme akuntansi dalam 

pelaporan keuangan. 

2. Jika kreditor berpendapat bahwa perusahaan mencoba mengambil 

keuntungan dari mereka dengan cara yang tidak etis, maka mereka 



 
 

48 
 

 
 

dapat menghentikan pemberiaan kredit selanjutnya atau pemberian 

kredit dapat dilakukan dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi. 

Namun berdasarkan hipotesis dept covenant atau perjanijian hutang 

dengan rasio leverage yang  tinggi perusahaan akan  menggunakan metode 

akuntansi untuk meningkatkan pendapatan sehingga laba akan terlihat tinggi 

dengan begitu dapat memberikan kepercayaan kepada investor dan kreditor atas 

pengembalian jumlah investasinya. Namun tak jarang manajemen melakukan 

tindakan yang tidak etis agar laba di dalam laporan keuangan terlihat tinggi 

dengan melakukan manipulasi laba untuk menutupi kinerja manajemen yang 

buruk. Selain itu nantinya akan berakibat pula terhadap pelaporan aktiva yang 

dilebih-lebihkan oleh pihak manajemen, hal itu akan mempengaruhi perhitungan 

rasio leverage sehingga akan berdampak pada keputusan kreditor. 

Kejadian tersebut mempengaruhi kreditor untuk melakukan tindakan agar 

tidak rugi akibat perilaku manajemen yang tidak etis. Kreditor akan mendorong  

pihak manajemen untuk menggunakan metode yang tidak melebih-lebihkan laba 

dan aktiva yaitu dengan menggunakan metode konservatisme akuntansi sehingga 

laba yang dihasilkan tidak overstatment. Karena laba dan aktiva yang 

overstatment lebih berbahaya daripada laba dan aktiva understatment, Sehingga 

semakin tinggi rasio leverage maka kreditor akan mendorong manajamen untuk 

melakukan pelaporan keungan lebih konservatif. Selain itu ketika tingkat hutang 

tinggi secara tidak langsung mmepengaruhi pelaporan keuangan yang konservatif 

melalu nilai akrual ketika mengakui biaya timbul akibat utang. 
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2.3.2. Pengukuran Leverage 

Menurut Kasmir (2014) terdapat beberapa pengukuran leverage yaitu :  

1. Debt to Asset Ratio (DAR) 

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total 

utang dengan total aktiva. Dengan kata lain seberapa besar aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang. Semakin tinggi rasionya artinya semakin tinggi perusahaan 

menggunakan pendanaan dengan utang dan semakin sulit untuk melakukan 

peminjaman ke kredior. Selain itu semakin tinggi pula pengawasan pihak kreditor 

terhadap kegiatan operasional perusahaan. 

2. Debt to Equity ratio (DER) 

Rasio ini digunakan untuk menilai utang terhadap ekuitas perusahaan. 

Rasio dapat dicari dengan membandingkan seluruh utang  dengan seluruh ekuitas. 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor 

dengan pemilik perusahaan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap 

modal rupiah yang dijadikan jaminan untuk utang. Bagi kreditor semakin tinggi 

rasio DER semakin tidak menguntungkan karena semakin besar resiko yang 

ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi diperusahaan. Sebaliknya dengan 

rasio yang rendah, maka  pendanaan  pemilik semakin besar dan pinjaman dari 

kreditor dapat diperbesar. 
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3. Long term debt equity ratio 

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Tujuannya adalah untuk mengukur beberapa bagian dari setiap modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara 

utang jangka panjang dengan modal yang disediakan oleh perusahaan 

Penelitian ini leverage diukur menggunakan debt to equity ratio (DER) 

karena dengan menggunakan pengukuran ini dapat memperlihatkan seberapa 

besar modal yang digunakan untuk menjadi jaminan kepada kreditor sebagai 

pemilik dana yang dipinjamkan ke perusahaan. Ketika rasio ini tinggi maka dapat 

dikatakan bahwa modal yang digunakan untuk jaminan atas hutang yang 

diberikan rendah. Hal tersebut merupakan kerugian bagi pihak kreditor namun 

menguntungkan bagi pihak perusahaan.   

2.4. Resiko Litigasi 

2.4.1. Pengertian Resiko Litigasi 

Juanda (2007) menyatakan bahwa tuntutan hukum itu dapat timbul dari 

pihak kreditor dan investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan 

perusahaan. Resiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat 

pada perusahaan berkaitan dengan terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor 

(Johnson et al dan Qiang dalam Juanda,2007). Resiko Litigasi sebagai faktor 

eksternal, didasarkan pada pandangan bahwa investor dan kreditor adalah pihak 

yang memperoleh perlindungan secara hukum. Investor dan kreditor dapat 

memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan tuntutan hukum. Setiap 
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perusahaan pasti memiliki kemungkinan dituntut secara hukum oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan seperti kreditor, investor dan regulator karena merasa 

dirugikan oleh tindakan perusahaan.  

Kreditor biasanya melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan karena 

perusahaan tidak dapat membayar utang-utang yang telah diberikan beserta biaya-

biayanya ataupun perusahaan melanggar kontrak yang telah disepakati antara 

keduabelah pihak. Resiko litigasi juga dapat berasal dari tuntutan hukum yang 

dilakukan oleh pihak investor karena perusahaan menjalankan kegiatan 

operasional  menyebabkan  kerugian pada pihak investor yang tercermin dari 

pergerakan harga dan volume saham serta dapat berasal dari manajemen yang 

menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selain itu tuntutan 

hukum dapat disebabkan adanya laporan keuangan yang tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga merugikan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Kellog (1984) dalam Widayati (2011) menemukan bahwa pernyataan laba 

atau aset yang berlebihan cenderung menyebabkan tuntutan hukum daripada 

pernyataan laba atau aset yang terlalu rendah. Jadi tuntutan hukum dapat terjadi 

karena pelaporan laba dan aset yang dilebih-lebihkan yang dilakukan pihak 

perusahaan dalam hal ini adalah pihak manajemen yang melakukan operasional 

perusahaan. Tindakan yang dilakukan manajemen dengan memperlihatkan laba 

yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Biasanya tindakan 

tersebut dilakukan karena perusahaan tidak ingin memperlihatkan kinerja yang 

buruk kepada investor dan kreditor selain itu tindakan tersebut juga karena adanya 
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dorongan dari keinginan pribadi pihak manajemen untuk memenuhi 

kepentingannya. Seperti hipotesis yang ada didalam teori akuntansi positif yaitu 

Bonus Plan Hypothesis atau hipotesis rencana bonus yang berisi bahwa para 

manajer perusahaan yang menginginkan rencana bonus memilih prosedur 

akuntansi yang akan menggantikan pelaporan laba dari peride mendatang ke 

periode sekarang, sehingga pelaporan laba di periode sekarang akan cenderung 

tinggi. Dengan tingginya pelaporan laba di masa sekarang, maka menajer akan 

memaksimalkan gajinya sesuai dengan laba yang diperoleh. Tindakan manajemen 

tersebut merupakan pelanggaran kode etik yang dapat menyebabkan tuntutan 

hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan.  

Perusahaan untuk menghindari agar tidak terjadi tuntutan hukum akibat 

tindakan manajemen dalam memanipulasi  laba ataupun aktiva maka perusahaan 

harus mengontrol tindakan manajemen tersebut. Perusahaan jika memiliki kasus 

hukum yang diajukan oleh pihak kreditor ataupun investor akan merugikan bagi 

perusahaan. Dengan adanya tuntutan hukum citra perusahaan akan menjadi buruk 

dan akan menurunkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga 

untuk menghindari tuntutan hukum akibat dari pelaporan laba dan aktiva yang 

tinggi dari yang seharusnya, perusahaan akan lebih memilih metode yang 

membuat laba dan aktiva terlihat rendah yaitu dengan metode konservatisme 

akuntansi, karena dengan menggunakan prinsip ini akan membatasi sikap 

optimisme manajamen dan juga menghindari pelaporan keuangan laba dan aset 

yang tinggi. 
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2.4.2. Pengukuran Resiko Litigasi 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat berbagai 

indikator yang digunakan untuk mengukur risiko litigasi. Berikut beberapa 

pengukuran risiko litigasi : 

1. Analisis Faktor ( component fakctor analysis) 

Pengukuran resiko litigasi dengan menggunakan Analisis faktor terhadap 

variabel-variabel :1). Return dan perputaran volume saham, keduanya merupakan 

proksi volatilitas, 2). Likuiditas dan Solvabilitas, keduanya merupakan prosi dari 

resiko keuangan, 3). Ukuran perusahaan yang merupakan proksi dari resiko 

politik (Juanda,2007). Adapun tahapan pengukuran resiko litigasi adalah sebagai 

berikut : 

a. Menghitung Return Saham (RET), perputaran saham (TURNOV), 

likuiditas (LIK), leverage (LEV), ukuran perusahaan (SIZE) 

b. Kelima variabel tersebut dikomposit dengan melakukan component factor 

analysis untuk menentukan indeks risiko litigasi. LITRISK adalah hasil 

penjumlahan faktor-faktor yang memiliki nilai MSA> 0,50. Nilai 

LITRISK yang tinggi menunjukkan risiko litigasi yang tinggi, sedangkan 

nilai LITRISK yang rendah menunjukkan risiko litigasi yang rendah. 

2. Model Regers dan Stocken 

Resiko litigasi diukur dengan skor yang didapatkan dari hasil perhitungan 

menggunkan model Rogers dan Stocken (2005). Skor litigasi dihitung dengan 

menggunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja harga saham 
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yaitu nilai pasar saham, perputaran volume saham, beta saham, return saham, 

serta return minimal. Nilai pasar (SIZE) merupakan nilai saham perusahaan 

selama satu tahun. Perputaran volume saham (TURN) merupakan rata-rata 

volume saham yang diperdagangkan dibandingkan dengan rata-rata saham yang 

beredar. Beta saham (BETA) merupakan slope koefisien dari model pasar. Beta 

merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu saham terhadap return pasar 

yang menggambarkan nilai risiko suatu saham. Return saham (RETURN) 

dihitung dengan mengamati perubahan harga saham bulanan. Return minimal 

(MIN_RET) merupakan perubahan harga saham bulanan yang menghasilkan 

return paling kecil. Skor LITRISK dihitung dengan menggunakan model yang 

ditentukan dengan persamaan : 

LITRISK =  −5.738 +  0.141 (SIZE) +  0. 284 (TURN) 

+  0.012 (BETA) –  0.237 (RETURN –  3.161 (MIN_RET)  

Keterangan : 

SIZE  log natural dari nilai pasar saham 

TURN  rata-rata volume saham yang diperdagangkan dibandingkan        

dengan rata-rata saham outstanding 

BETA  slope koefisien dari model pasar  

RETURN return yang didapat rata-rata per tahun 

MIN_RET return minimal  

3. Asset Growth  

Asset Growth adalah kenaikan aset yang dimiliki perusahaan, kenaikan 

aset dapat membandingkan antara banyaknya aset tahun sebelumnya dengan aset 
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pada tahun yang berjalan. Ketika kenaikan aset yang dimiliki perusahaan rendah 

maka resiko litigasi yang dimiliki perusahaan rendah dan ketika kenaikan aset 

perusahaan tinggi maka resiko litigasi yang ditimbulkan tinggi pula. Hal tersebut 

karena ketika kenaikan aset rendah maka kreditor tidak akan mencurigai 

perusahaan melakukan tindakan yang tidak etis sehingga tidak melakukan 

tuntutan hukum namun ketika kenaikan aset tinggi maka akan menimbulkan 

kecurigaan bagi pihak kreditor ataupun investor karena kenaikan tersebut 

dianggap tidak wajar sehingga resiko litigasi yang dimiliki perusahaan akan tinggi 

pula.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu risiko litigasi dapat diukur dengan 

menggunakan analisis faktor, Model Rogers dan Stocken dan Asset Growth. 

Pengukuran risiko litigasi dalam penelitian ini menggunakan Model Rogers dan 

Stocken sebagai pengukuran resiko litigasi karena pengukuran ini menggunakan 

pergerakan harga saham dan volume saham sebagai perhitungan skore litigasi 

dimana ketika pergerakan saham dan volume saham di pasar saham menurun 

maka hal tersebut mencerminkan kinerja manajemen yang buruk sehingga akan 

merugikan pihak investor. Hal tersebut merupakan faktor yang memicu timbulnya 

resiko litigasi yang dilakukan oleh pihak investor. 

2.5. Financial Distress 

2.5.1.  Pengertian Financial Distress 

Plat dalam Luciana (2006) mendefinisikan financial distress sebagai 

kondisi penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya 

kebangkrutan atau likuidasi. Luciana (2006) mengatakan kondisi financial 
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distress sebagai suatu kondisi dari perusahaan yang mengalami laba bersih negatif 

selama beberapa tahun.  Financial distress dapat digambarkan dari dua titik 

ekstrim yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Financial 

distress bisa diartikan sebagai munculnya sinyal atau gejala-gejala awal 

kebangkrutan terhadap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu 

perusahaan atau juga kondisi yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun 

likuidasi. 

Jadi financial distress dapat terjadi karena penurunan kondisi keuangan 

akibat dari kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan tidak berjalan dengan 

baik. Kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan baik akan  menyebabkan 

perusahaan tidak mendapatkan laba yang optimal bahkan yang paling buruk  

perusahaan akan mendapatkan kerugian. Beberapa tahun kemudian jika 

perusahaan masih mengalami kondisi tersebut, secara terus-menerus maka 

perusahaan  akan mengalami kebangkrutan karena perusahaan tidak dapat 

melakukan kegiatan operasi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai akibat dari tidak adanya aliran kas 

masuk akibat terjadinya kerugian yang dialami perusahaan secara terus-menerus.  

Khaira (2008) mengelompokan penyebab-penyebab kesulitan keuangan 

dan menamainya Modal Dasar Kebangkrutan atau Trinitas Penyebab Kesulitan 

Keuangan. Menurutnya ada tiga alasan yang mungkin mengapa perusahaan 

diantaranya Neoclassical modal, Financial model, Corporate governance model.  
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Berikut ini penjelakan mengenai alasan mengapa perusahaan dapat 

mengalami kebangrutan : 

1. Neoclassical modal 

Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak 

tepat. Kasus restrukturusasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai 

aset yang salah. 

2. Financial model 

Campuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity 

contraints (batasan likuiditas), hal tersebut berarti bahwa walaupun 

perusahaan dapat bertahan hidup jangka panjang tapi ia harus bangkrut 

dalam jangka pendek. 

3. Corporate governance model 

Model ini menyatakan bahwa kebangkrutan mempunyai campuran aset 

dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. 

Ketidakefisiensian ini mendorong perusahaan menjadi out of the 

market sebagai konsekuiensi dari masalah dalam tata kelola 

perusahaan yang terpecahkan. 

Jadi perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan karena sumber daya 

yang dimiliki perusahaan tidak digunakan secara tepat dalam hal ini adalah aset 

yang dimiliki perusahaan dan juga karena pengelolaan aset yang buruk oleh 

manajemen selain itu kesulitan keuangan juga diakibatkan karena perusahaan 

tidak hati-hati dalam mengelola kegiatan operasional di lingkungan bisnis yang 

tidak pasti saat ini. Sehingga untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi maka 
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perusahaan akan menerapkan metode akuntansi menerapkan kehati-hatian dalam 

melakukan tindakan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastiaan yaitu dengan 

menggunakan metode konservatisme akuntansi. Karena dengan penerapan 

konservatisme dapat mencegah pengelolaan aset yang berlebihan dan dapat 

mengontrol kegiatan manajemen. 

2.5.2. Pengukuran Financial Distress 

Bedasarkan penelitian yang terdahulu telah dilakukan terdapat beberapa 

pengukuarn untuk mengukur financial distress diantaranya adalah : 

1. Model Altman (1968) 

Altman adalah orang pertama menerapkan Multiple Discriminant Analysis 

(MDA). Penggunaan model Altman sebagai salah satu pengukuran kinerja 

kepailitan tidak bersifat tetap melainkan berkembang dari waktu ke waktu 

,dimana pengujian dan penemuan model terus diperluas. Model ini kemudian 

menjadi populer untuk melakukan prediksi financial distress. Berikut persamaan 

model Altman : 

Z =  1,2 Z₁ + 1,4Z₂ + 3,3Z₃ + 0,6Z₄ + 1 Z₅ 

Z₁ = Working Capital / Total Asset 

Z₂= Retained Earning / Total Asset 

Z₃= Earning before interest and taxes / Total Asset 

Z₄= Book Value of Equity / book value of total debt 

Z₅= Sales / Total Asset 
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 Kriteria yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan 

dengan model diskriminan adalag dengan melihat zone of ignorance yaitu daerah 

nilai Z, dimana nilai Z dikategorikan sebagai berikut : 

1. Untuk nilai Z-Score lebih kecil atau sama dengan 1.81 berarti perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan dan risiko tinggi. 

2. Untuk nilai Z-Score anatara 1.81 sampai 2.67, perusahaan dianggap berada 

pada daerah abu-abu (grey area). Pada grey area ini ada kemungkinan 

perusahaan bangkrut dan ada pula yang tidak tergantung bagaimana pihak 

manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera 

mengatasi masalah yang dialami oleh perusahaan. 

3. Untuk nilai Z-Score lebih besar dari 2.67 memberikan penilaian bahwa 

perusahaan berada dalam keadaan yang sangat sehat sehingga 

kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi.  

2. Model Zmijewski 

Model prediksi yang dihasilkan oleh Zmijewski tahun 1983 ini merupakan 

riset selama 20 tahun yang telah diulang. Zmijewski ( 1984 ) menggunakan 

analisis rasio likuiditas, laverage, dan mengukur kinerja suatu perusahaan. 

Zmijewski melakukan prediksi dengan sampel 75 perusahaan bangkrut dan 73 

perusahaan sehat selama tahun 1972 sampai tahun 1978, indicator F-Test terhadap 

rasio kelompok rate of return, liquidity, leverage turnover, fixed payment 

coverage, trens, firm size, dan stock return volatility, menunjukkan perbedaan 

signifikan antara perusahaan yang sehat dan tidak sehat.  
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Kemudian model ini menghasilkan rumus sebagai berikut :  

X = -4,3 – 4,5X1 + 5,7X2 + 0,004X3 

Keterangan :  

X1 = ROA ( Return on Asset )  

X2 = Leverage ( Debt Ratio )  

X3 = Likuiditas ( Current Ratio ) 

Jika skor yang didapatkan lebih dari 0 ( nol ) maka perusahaan diprediksi 

akan mengalami kebangkrutan, tetapi jika skor yang didapat kurang dari 0 ( nol ) 

maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. 

3. Model Grover  

Model grover diciptakan dengan pendesainan dan penilaian ulang terhadap 

model Altman Z-Score. Model grover mengkategorikan perusahaan dalam 

keadaan bangkrut jika diperoleh skor kurang atau sama dengan -0,02 (Z -0,02 ) 

dan perusahaan dikatakan tidak memiliki potensi bangkrut yaitu jika diperoleh 

skor lebih atau sama dengan 0,01 (Z 0,01). Rumus grover yaitu sebagai berikut :  

Score =1,650 X1 + 3,404 X3 +0,016 ROA + 0,057 

Keterangan :  

X1    = Working Capital / Total asset  

X3    = Earning before interest and taxes/ Total asset  

ROA = Net income/ Total asset 

Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut 

dengan skor kurang atau sama dengan -0,02 (G ≤ -0,02) sedangkan nilai untuk 
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perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut adalah lebih atau 

sama dengan 0,01 (G ≥ 0,01). Perusahaan dengan skor di antara batas atas dan 

batas bawah berada pada grey area. 

4. Model Y-Score Ohlson  

Penelitian prediksi kebangkrutan yang lain dilakukan oleh Ohlson 

(1980:114). Model multivariat yang dibangun Ohlson memiliki 9 variabel yang 

terdiri dari beberapa rasio keuangan dan variabel dummy. Persamaan Y-Score 

dirumuskan sebagai berikut (Ohlson, 1980:117-118):  

Y-Score = -1,32 - 0,407X1 + 6,03X2 – 1,43X3 + 0,0757X4 –  

2,37X5 –1,83X6+0,285X7 – 1,72X8 – 0,521X9 

Keterangan :  

X1 = SIZE (LOG total assets/GNP level index)  

X2 = Total liabilities/total assets  

X3 = Working capital/total assets  

X4 = Current liabilities/current assets  

X5 = 1 jika total liabilities >total assets; 0 jika sebaliknya  

X6 = Net income/total assets  

X7 = Cash flow from operations/total liabilities  

X8 = 1 jika Net income negatif; 0 jika sebaliknya 

X9 = (NIt – NIt-1) / (NIt + NIt-1), di mana NIt adalah net income untuk periode 

sekarang  

Ohlson (1980) menyatakan bahwa model ini memiliki cutoff point optimal 

pada nilai 0,38. Ohlson memilih cutoff ini karena dengan nilai ini, jumlah error 
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dapat diminimalisasi. Maksud dari cutoff ini adalah bahwa perusahaan yang 

memiliki nilai Y-Score lebih dari 0,38 berarti perusahaan tersebut diprediksi 

mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, jika nilai Y-Score perusahaan kurang dari 

0,38, maka perusahaan diprediksi tidak mengalami kebangkrutan. 

Penelitian ini menggunakan pengukuran Modal Altman (1989) karena 

model ini menganalisis 5 dari variabel rasio keuangan dimana setiap rasio tersebut 

merupakan cerminan dari kondisi perusahaan. Selain itu Model Altman juga 

selalu dimodifikasi dari tahun-ketahun. Selain itu menurut Anggraeni (2003) 

bahwa model altman merupakan model prediksi financial distress yang terbaik 

dan berdasarkan penelitian yang dilakukan Endri (2009) 72 %  modal Altman 

berhasil memprediksi kebangkrutan untuk semua jenis perusahaan.  

2.6. Biaya Politis 

2.6.1. Pengertian Biaya Politis 

Biaya politis ada karena adanya konflik kepentingan yang terjadi antara 

perusahaan dan pemerintah, dimana pemerintah merupakan perwakilan 

masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pemindahan kekayaan 

dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku (Watts dan 

Zimmerman, 1997). Menurut Sari dan Desi  (2008) menjelaskan biaya politis 

timbul dari adanya konflik kepentingan anata manajer dengan pemerintah, dimana 

perusahaan dianggap ikut bertanggung jawab atas kepentingan sosial masyarakat. 

Menurut Mills, et al. (2012) dalam Pratiwi (2015) biaya politis adalah 

pembayaran pajak kepada pemerintah oleh penyedia barang/jasa yang didasarkan 

dengan menggunakan tarif pajak efektif yang berlaku. Jadi biaya politis ada 
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karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan  perusahaan dimana 

perusahaan beroperasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya 

dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sedangkan pemerintah berkepentingan 

untuk membangun infrastruktur negara untuk kesejahteraan masyarakat, untuk 

memperlancar tujuan tersebut pemerintah membutuhkan dana dengan menarik 

biaya pajak terhadap laba perusahaan berdasarkan tarif pajak efektif yang berlaku. 

Selain itu biaya politis yang muncul sebagai akibat dari operasi perusahaan 

dilingungan masyarakat adalah perusahaan harus memenuhi tanggung jawab 

sosial terhadap masyarakat baik berupa dana pendidikan, lingkungan atau 

pembinaan yang lainnya. 

Biaya politik semakin tinggi ketika ukuran perusahaan semakin besar 

karena ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator untuk mengamati besar 

biaya politis yang harus ditanggung. Ukuran perusahaan dibagi menjadi kecil dan 

besar, dimana perusahaan yang besar memiliki sistem manajemen yang lebih 

kompleks dan memiliki laba yang lebih tinggi. Sehingga ukuran perusahaan yang 

besar lebih banyak memiliki resiko bisnis daripada perusahaan yang berukuran 

kecil. Selain itu perusahaan yang besar akan memiliki biaya politis yang lebih 

tinggi dari perusahaan kecil. Sehingga untuk meminimalisir pengeluaran biaya 

politis perusahaan akan menerapkan metode akuntansi yang memperlihatkan laba 

rendah yaitu dengan metode konservatisme akuntansi dimana perusahaan akan 

menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan kerugian sehingga 

mengakibatkan laba yang dilaporkan nantinya menjadi rendah. Ketika laba  

rendah maka pemerintah akan menarik pajak sebagai proksi biaya politis akan 
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menjadi rendah pula. Hal tersebut sesuai dengan  political cost hypotesis atau 

hipotesis biaya politik yang ada dalam teori akuntansi positif yaitu perusahaan 

yang memiliki biaya politis yang tinggi maka akan cenderung menggunakan 

metode akuntansi yang menurunkan laba.  

2.6.2. Pengukuran Biaya Politis 

Pengukuran biaya politik yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

berbeda-beda diantaranya adalah :  

1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan proksi dari biaya politik ketika perusahaan 

berukuran besar maka operasional perusahaan akan tinggi pula sehinggi laba yang 

dihasilkan perusahaan tinggi. Ketika laba yang dihasilkan tinggi maka biaya pajak 

yang tinggi. Biaya pajak merupakan unsur dari timbunya biaya politik. Dalam 

penelitian Resikno & Vemiliyarni  (2014) biaya politik diukur menggunakan Log 

Natural ( Total Aset). 

2. Sales Growth  

Sales growth sebagai pengukuran biaya politis karena semakin tinggi 

penjualan yang dihasilkan perusahaan maka biaya politis akan semakin tinggi. Hal 

tersebut terbukti ketika penjualan perusahaan tinggi maka pajak yang harus 

dikeluarkan perusahaan tinggi pula. Pengukuran dengan biaya politis dengan 

menggunakan sales growth telah dilakukan oleh Widayati (2011). 

Berdasarkan pengukuran-pengukuran yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Penelitian ini menggunakan pengukuran yang digunakan) yaitu dengn Log natural  

total asset. Perusahaan yang memiliki aset yang semakin tinggi mendandakan 
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bahwa perusahaan tersebut perusahaan yang besar sehingga biaya politik yang 

dikeluarkan oleh perusahaan tinggi. 

2.7. Company Growth 

Pertumbuhan perusahaan merupakan kesempatan yang dimiliki 

perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih besar. Jika perusahaan semakin 

tinggi pertumbuhannya maka ukuran perusahaan akan semakin besar pula hal 

tersebut merupakan harapan setiap perusahaan agar perusahaan semakin 

berkembang dan juga kelangsungan hidupnya berlangsung secara terus-menerus. 

Perusahaan yang sedang tumbuh maka akan menarik investor dan kreditor untuk 

menanamkan modalnya ataupun memberikan pinjaman. Dengan pertumbuhan 

perusahaan tersebut diharapkan menjadi sinyal positif bagi perusahaan itu sendiri.  

Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dari berbagai aspek yaitu pertumbuhan 

penjualan, pertumbuhan laba, pertumbuhan nilai buku ekuitas dan pertumbuhan 

asset.  

1. Pertumbuhan penjualan 

Merupakan gambaran pertumbuhan penjualan dari periode 

sebelumnya, semakin tinggi sales growth mengindikasikan bahwa 

kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan semakin baik. 

2. Pertumbuhan laba 

Merupakan gambaran dari prosentase kenaikan laba atas jumlah laba 

pada tahun tertentu. Pertumbuhan laba dapat dilihat dari laporan laba 

rugi yang dimiliki perusahaan ketika laba tahun ini lebih tinggi dari 



 
 

66 
 

 
 

tahun sebelumnya artinya perusahaan mengalami pertumbuhan laba 

atau kenaikan laba. 

3. Pertumbuhan Nilai Buku Ekuitas 

Pertumbuhan nilai buku ekuitas menggambarkan kenaikan ekuitas 

yang terdapat dalam laporan posisi keuangan. Dikatakan tumbuh 

ketika nilai buku ekuitas di dalam laporan posisi keuangan tahun ini 

lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 

4. Pertumbuhan Aset 

Merupakan gambaran perubahan aset didalam perusahaan yang dapat 

dilihat dalam laporan posisi keuangan. Pertumbuhan aset dapat dilihat 

dengan membandingkan nilai aset tahun ini dengan tahun sebelumnya 

jika aset tahun ini tinggi dari tahun sebelumnya berarti perusahaan 

mengalami pertumbuhan. 

 Penelitian ini menggunakan sales growth sebagai pengukuran dari 

pertumbuhan peerusahaan. Pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi tingkat 

konservatisme akuntansi yang ada dalam perusahaan melalui nilai akrual dan nilai 

pasar (Ahmed dan Duellman, 2007).  Jadi artinya dengan perusahaan yang sedang 

tumbuh maka dapat dilihat ketika penjualan perusahaan naik dari tahun-ketahun 

ketika penjualan naik maka akan mempengaruhi nilai akrual yang ada 

diperusahaan seperti persediaan, piutang dan biaya dibayar dimuka. Dengan nilai 

akrual yang semakin tinggi maka akan otomatis meningkatkan tingkat 

konservatisme dalam perusahaan melalui nilai akrual tersebut. Selain itu dengan 

bertambahnya tingkat penjualan maka biaya operasionalnya akan semakin tinggi 
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pula sehingga perusahaan akan menghadapi resiko yang semakin tinggi. Ketika 

pertumbuhan penjualan tinggi apalagi penjualan yang dilakukan secara kredit 

akan menyebakan perusahaan harus menghadapi resiko kredit macet sehingga 

perusahaan harus berhati-hati dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.  

2.8. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi disajikan dalam Tabel.2.9. Penelitian Terdahulu sebagai 

berikut : 

Tabel.2.8. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Hasil 

Alhayati (2007) Pengaruh Tingkat 

Hutang (Leverage) 
Dan Tingkat 
Kesulitan Keuangan 
Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi 

Dependen : 

- Konservatisme 
Akuntansi 
 

Independen : 
- Leverage 
- Tingkat Kesulitan 

Keuangan 

- Tingkat  Hutang Berpengaruh 

Signifikan Positif Terhadap 
Konservatisme Akuntansi 
 

- Tingkat Kesulitan Keuangan 
Perusahaan Tidak Berpengaruh 
Terhadp Konservatisme 
Akuntansi 

 
-  

Alfian & 
Sabeni (2013) 

Analsisi Faktor-
Faktor Yang 
Berpengaruh 
Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi  

Dependen : 
- Konservatisme 

Akuntansi 
 

Independen : 
- Leverage 
- Ukuran Perusahaan 

- Intensitas Modal 
- Kepemilikan 

Manajerial 
- Kepemilikan 

Publik 
- Kesempatan 

Tumbuh 

- Leverage, Intensitas Modal, 
Kesempatan Tumbuh 
Berpengaruh Positif Terhadap 
Konservatisme Akuntansi 
 

- Ukuran Perusahaan, 
Kepemilikan Manajerial Dan 

Kepemilikan Publik Tidak 
Berpengaruh Terhadap 
Konservatisme Akuntansi 

 
 

 

Andreas et al. 

(2017) 

Konservatisme 

Akuntansi di 
Indonesia 

Dependen 

- Konservatisme 
Independen  

- Company 
Growth 

- Profitability 
- Investment 

Opportunity Set 

- Companu Growth, Profitability, 

Investment Opportunity Set 
Berpengaruh Positif terhadap 
konservatisme akuntansi 
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Tabel.2.8. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Peneliti Judul Variabel Hasil 

Deslatu & 
Susanto (2009) 

Pengaruh 
Kepemilikan 
Manajerial, Debt 
Covenant, 
Litigation, Tax And 
Political Cost Dan 
Kesempatan 

Tumbuh Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi 

Dependen : 
- Konservatisme 

Akuntansi 
 

Independen : 
- Kepemilikan 

Manajerial 

- Debt Covenant 
- Litigation 
- Tax And Political 

Cost 
- Kesempatan 

Bertumbuh 

- Litigation Berpengaruh Positif 
Terhadap Konservatisme Akuntansi 

 
- Kepemilikan Manajerial, Debt 

Covenant, Tax And Political Cost, 
Kesempatan Tumbuh Tidak 
Berpengaruh Terhadap 

Konservatisme Akuntansi 
 

Dewi Et Al. 
(2014) 

Faktor-Faktor Yang 
Berpengaruh 

Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi Pada 
Perusahaan 
Manufaktur Di BEI 

Dependen : 
- Konservatisme 

Akuntansi 
 

Independen : 
- Risiko Litigasi 
- Pajak 
- Kontrak Hutang 
- Struktur Kepemilikan 
- Growth 

Opportunities 

- Risiko Litigasi Berpengaruh Negatif 
Terhadap Konservatisme Akuntansi 

 
- Pajak Berpengaruh Positif Terhadap 

Konservatisme Akuntansi 
 
- Kontrak Hutang, Struktur 

Kepemilikan Dan Growth 
Opportunities Tidak Berpengaruh 
Terhadap Konservatisme Akuntansi 

 
 

Lo ( 2005) Pengaruh Tingkat 
Kesulitan Keuangan 
Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi 

Dependen : 
Konservatisme 
 
Independen  : 
Kesulitan Keuangan 

- Kesulitan Keuangan Perusahaan 
Berpengaruh Positif Terhadap 
Tingkat Kebijakan Konservatisme 
Akuntasni Yang Dibuat Oleh 
Manajer 

 

Nasir Et Al. 
(2014) 

Pengaruh Struktur 
Kepemilikan 
Manajerial, Risiko 
Litigasi, Likuiditas, 
Dan Politica Cost 
Terhadap 
Konservatisme 

Akuntansi 

Dependen : 
- Konservatisme 

Akuntansi 
 

Independen : 
- Struktur Kepemilikan 

Manajeria 

- Risiko Litigasi 
- Likuiditas 
- Politica Cost 
-  

- Struktur Kepemilikan Manajerial, 
Risiko Litigasi,  Dan Politica Cost 
Tidak Berpengaruh Terhadap 
Konservatisme Akuntansi 
 

- Likuiditas Berpengaruh Positif 
Terhadap Konservatisme Akuntansi 

 
 

 

Novientari & 
Ratnadi (2015) 

Pengaruh Financial 
Distress, Ukuran 
Perusahaan, Dan 
Leverage Pada 

Konservatisme 
Akuntansi  
 

Dependen : 
Konservatisme Akuntansi  
 
Independen :  

- Financial Distress  
- Ukuran Perusahaan  
- Leverage  

 
 
 

- Financial Distress dan Leverage 
Berpengaruh Negatif Pada 
Konservatisme Akuntansi 
Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI.  
 

- Ukuran Perusahaan Berpengaruh 
Positif Pada Konservatisme 
Akuntansi Perusahaan Manufaktur 
Yang Terdaftar Di BEI  
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Tabel.2.8. Penelitian Terdahulu  ( Lanjutan) 

Peneliti Judul Variabel Hasil 

Nugroho & 
Mutmainah 
(2012) 

Pengaruh Struktur 
Kepemilikan 
Manajerial, Debt 
Covenant, Tingkat 

Kesulitan Keuangan 
Perusahaan, Dan 
Risiko Litigasi 
Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi 

Dependen : 
- Konservatisme 

Akuntansi 
 

Independen : 
- Struktur Kepemilikan 

Manajerial 
- Debt Covenant 
- Tingkat Kesulitan, 
- Risiko Litigasi 

- Kepemilikan Manajerial 
Berpengaruh dan debt covenant 
Tidak Signifikan Terhadap 
Konservatisme Akuntansi. 

  

- Tingkat Kesulitan Keuangan 

Berpengaruh Negatif Signifikan 
Terhadap Konservatisme Akuntansi. 

- Risiko Litigasi Berpengaruh Positif 
Signifikan Terhadap Konservatisme 
Akuntansi  

Oktomegah 
2012 

Faktor Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Penerapan 
Konservatisme 

Akuntansi 

Dependen  : 
- Konservatisme 

 

Independen : 

- Debt Covenant 
- Bonus Plan 
- Political Cost 

- Debt Convenant Memiliki Pengaruh 
Negatif Yang Signifikan Terhadap 
Konservatisme Akuntansi 
 

- Bonus Plan Tidak Berpengaruh 
Terhdap Konservatisme Akuntansi 

 
- Political Cost Berpengaruh Positif 

Terhadap Konservatisme Akuntansi. 

Pramudita 
(2012) 

Pengaruh Tingkat 
Kesulitan Keuangan 
Dan Tingkat Hutang 

Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi Pada 
Perusahaan 
Manufaktur Di Bei 
 

Dependen : 
- Konservatisme 

Akuntansi 

 
Independen : 

- Tingkst Kesulitan 
Keuangan  

- Tingkat Hutang 

- Financial Distress  Berpengaruh 
Negatif Pada Konservatisme 
Akuntansi Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di BEI.  
 

- Tingkat Hutang Tidak Berpengaruh 
Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Ramadhoni Et 

Al (2014) 

Pengaruh Tingkat 

Kesulitan Keuangan 
Perusahaan, Risiko 
Litigasi, Struktur 
Kepemilikan 
Manajerial Dan 
Debt Convenant 
Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi 

Dependen : 

- Konservatisme 
Akuntansi 
 

Independen : 
- Tingkat Kesulitan 

Keuangan 
Perusahaan 

- Risiko Litigasi 
- Struktur 

Kepemilikan 
Manajerial 

- Debt Convenant  

- Financial Distress Dan Risiko 

Litigasi Berpengaruh Positif Pada 
Konservatisme Akuntansi 
Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar Di BEI. 
 

- Debt Covenant Tidak Berpengaruh 
Terhadap Konservatisme 
Akuntans 

 

- Struktur Kepemilikan Manajerial 
Berpengerahu Negatif Terhadap 
Konservatisme Akuntansi 

 
 

 

Reskino & 
Vemiliyarni  
(2014  
 

Pengaruh 
Konvergensi IFRS, 
Bonus Plan, Debt 
Covenant, Dan 
Political Cost 
Terhadap 
Konservatisme 

Akuntansi  
 
 

 

Dependen : 
Konservatisme  
 

Independen :  
- Political Cost  
- Bonus Plan  
- Debt Covenant  

- Konvergensi  
 

- Political Cost Dan Konvergensi 
IFRS Berpengaruh Negatif Dan 
Signifikan Terhadap 
Konservatisme Akuntansi  
 

- Bonus Plan Dengan Proksi 
Kepemilikan Manajerial Dan Debt 

Covenant Dengan Proksi Leverage 
Tidak Berpengaruh Signifikan 
Terhadap Konservatisme 
Akuntansi  

 
-  
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Tabel.2.8. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Peneliti Judul Variabel Hasil 

Risdiyani & 
Kusmuriyanto 
2015 

Analisis Faktor-
Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Penerapan 

Konservatisme 
Akuntansi G 

Dependen  
- Konservatisme 

 

Independen 

- Kepemilikan 
Institusional 

- Leverage 
- Pertumbuhan 

Perusahaan 
- Financial Distress 
- Kepemilikan 

Manajerial 

- Komisaris 
Independen 

- Kepemilikan Institusional, Dan 
Financial Distress Memiliki 
Pengaruh Negatif Signifikan 
Terhadap Penerapan 

Konservatisme Akuntansi 
 

- Leverage dan Pertumbuhan 
Perusahaan Memiliki Pengaruh 
Posotif Signifikan Terhadap 
Penerapan Konservatisme 
Akuntansi 

 

- Kepemilikan Manajerial Dan 
Komisaris Independen Tidak 
Berpengaruh Signifikan Terhadap 
Konservatisme Akuntansi 
 

Saputri 2013 Faktor Faktor Yang 
Memepengaruhi 

Pilihan Perusahaan 
Terhadap  
Konservatsime 
Akuntansi  

Dependen :  
- Konservatisme 

 

Independen : 
- Cash Flow 
- Growth Company 
- Profitabilitas 
- Investment 

Opportunity Set 
 

- Cash Flow Dan Growth Company 
Perusahaan Tidak Berpengaruh 

Terhadap Konservatisme Akuntansi. 
 

- Profitabilitas Dan Investment 
Opportunity Set Berpengaruh Positif 
Terhadap Konservatisme Akuntansi. 

 

Setyaningsih 
(2008) 

Pengaruh Tingkat 
Kesulitan Keuangan 
Perusahaan 
Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi 

Dependen : 
- Konservatisme 

Akuntansi 
-  

Independen : 
- Finncial Distress 

 

- Financial Distress Berpengaruh 
Positif Terhadap Konservatisme 
Akuntansi 

Widayati 

(2011)  
 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Pilihan Perusahaan  
Terhadap 
Konservatisme 
Akuntansi  
 

Dependen : 

- Konservatisme 
Akuntansi 

 

Independen : 
- Struktur 

Kepemilikan 
- Litigasi  
- Biaya Politik Dan 

Pajak 
- Growth 
- Debt Covenant 

 

- Tidak Terdapat Pengaruh Yang 

Signifikan Dari Struktur 
Kepemilikan Dan Biaya Litigasi, 
Growth, Debt Covenant Terhadap 
Konservatisme Akuntansi. 
 

- Terdapat Pengaruh Yang Signifikan 
Dari Biaya Pajak Dan Politik 
Terhadap Konservatisme Akuntansi  

Sumber : Olahan Peneliti dari Berbagai Jurnal, 2017 
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2.9.  Kerangka Berpikir 

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitia terdahulu mengenai analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi, maka penelitian ini 

mengangkat beberapa faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi 

perusahaan yaitu leverage, risiko litigasi, financial distress, biaya poltik dan 

company growth. 

2.9.1. Pengaruh Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi 

Laverage menunjukan seberapa besar tingkat hutang perusahaan kepada 

kreditor. Leverage dapat menggambarkan seberapa besar hutang yang digunakan 

untuk membiayai aktiva dalam perusahaan dengan menggunakan debt to asset 

ratio selain itu leverage dapat mengambarkan seberapa besar jaminan utang  yang 

diberikan perusahaan melalu modal sendiri yang dimiliki perusahaan dengan 

menggunakan debt to equity ratio. Ketika perusahaan memiliki tingkat hutang 

tinggi maka kreditor akan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Kreditor 

memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya 

karena kreditor memiliki perlindungan hukum akibat kontrak yang disetujui kedua 

belahpihak antara kreditor dan perusahaan.  

Berdasarkan teori akuntansi positif yang di dalamnya terdapat hipotesis 

perjanjian hutang bahwa ketika perusahaan memiliki hutang yang tinggi maka 

perusahaan akan cenderung meningkatkan laba, untuk meningkatkan kepercayaan 

kreditor dan investor. Manajemen perusahaan beranggapan pada umumnya 

kredior beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki laba tinggi akan cenderung 

membayar utang dan bunganya tepat waktu, selain itu kreditor akan dengan 
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mudah memberikan pinjaman ketika laba perusahaan tinggi. Namun,. manajemen 

sering kali mengabaikan kepentingan kreditor, mereka akan lebih mengutamakan 

kepentikan dirinya sendiri yaitu untuk mendapatkan bonus dan gaji tinggi. 

Manajer dapat memperoleh gaji dan bonus tinggi ketika mendapatkan laba yang 

tinggi sehingga mereka akan bersikap opportunistik agar laba yang dihasilkan 

tinggi. Ketika manajer bersipap opportunistik maka laba yang akan dihasilkan 

manajemen akan cenderung dilebih-lebihkan hal tersebut akan merugikan pihak 

kreditor dalam melihat kemampuan perusahaan membayar hutang yang 

sebenarnya.  

Tindakan manajemen tersebut dapat terjadi karena adanya asimetri 

informasi antara manajemen dan kreditor sehingga dengan leluasa manajemen 

melakukan manajeman laba agar laba terlihat tinggi. Sehingga untuk mengurangi 

asimetri informasi tersebut dan untuk meminimalisir tindakan manajemen dalam 

melebih lebihkan  laba maka kreditor dapat mendorong manajemen menggunanak 

metode konservatisme akuntansi karena metode ini dapat meminimalisisr sikak 

opportinistik manajaman dan dapat mengurangi tindakan menajaman dalam 

manajemen laba. Sehingga semakin tinggi leverage maka kreditor akan semakin 

menekan manajer untuk menerapakan konservatisme akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan. Selain itu dengan metode konservatisme akuntansi dapat 

mengurangi biaya agensi yang ditimbulkan karena konflik kepentingan antara 

kreditor dan manajemen. Penelitian sebelumnya Alfian dan Arifin (2013), 

Risdiyani & Kusmuriyanto (2015), Alhayati (2007) yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 
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Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi rasio leverage, semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan menggunakan metode konservatisme akuntansi. 

2.9.2. Pengaruh Resiko Litigasi Terhadap Konservatisme Akuntansi 

  Resiko litigasi adalah resiko tuntutan hukum yang dapat dilakukan pihak 

investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan 

yang berada dalam lingkungan hukum yang sangat ketat, maka akan cenderung 

melaporkan keuangan yang konservatif. Pada lingkungan hukum yang longgar 

dorongan untuk melaporkan keuangan secara konservatif akan berkurang ( Francis 

et al. 1994). Resiko litigasi dapat terjadi ketika hak-hak pihak yang 

berkepentingan tidak dipenuhi seperti perusahaan tidak dapat membayar hutang-

hutang  kepada kreditor dan perusahaan tidak membayar deviden kepada investor 

selain itu karena perusahaan melanggar perjanjian dengan kreditor ataupun 

investor.  

 Berdasarkan teori agensi bahwa tuntutan hukum ataupun risiko litigasi 

dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajamen dengan 

investor, kreditor ataupun pemerintah. Ketika tuntutan hukum terjadi maka biaya 

agensi yang ditimbulkan akan tinggi seperti biaya pelanggaran kontrak, biaya 

pemulihan citra perusahaan akibat tuntutan hukum yang terjadi. Tuntutan hukum 

dapat terjadi ketika perusahaan melaporkan aktiva dan laba tidak sesuai dengan 

keadaan  perusahaan yang sebenarnya atau cenderung dilebih-lebihkan. Ketika hal 

tersebut terjadi maka perusahaan dikatakan melakukan pemalsuan publik maka  

akan menjadi pemicu tuntutan hukum yang dilakukan pihak-pihak yang 
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berkepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan yang memiliki tuntutan hukum 

maka akan merusak citra perusahaan sehingga berdampak pada penurunan nilai 

saham sehingga akan merugikan perusahaan selain itu dengan adanya tuntutan 

hukum maka perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tinggi.  

Perusahaan untuk menghindari hal tersebut maka perusahaan harus 

berhati-hati dalam  menyusun laporan keuangan yaitu dengan menerapkan metode 

konservatisme karena dengan metode ini laba dan aktiva tidak akan dilaporkan 

secara berlebihan sehingga akan mencegah resiko litigasi. Selain itu dengan 

metode ini dapat mengurangi biaya agensi yang ditimbulkan karena konflik 

kepentingan antara manajemen dan investor ataupun kreditor serta diharapkan 

dengan metode ini dapat mengurangi risiko litigasi dalam perusahaan. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Ningsih (2008), Ramadhoni et.al (2014), Deslatu & 

Susanto (2009) dan Lasdi (2009) menunjukkan bahwa risiko litigasi berpengaruh 

postif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

2.9.3. Pengaruh Financial Distress Terhadap Konservatime Akuntansi 

 Perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena manajemen memiliki 

kinerja yang buruk. Manajemen yang memiliki kinerja buruk dapat dilihat dari 

laba yang dihasilkan.  Kinerja manajemen yang buruk maka laba yang dihasilkan 

cenderung rendah bahkan yang paling buruk perusahaan mengalami kerugian 

selama beberapa periode. Perusahaan yang mengalami kerugian maka tidak akan 

ada aliran kas yang masuk ke dalam rekening perusahaan sehingga perusahaan 

akan mengalami kesulitan keuangan. Ketika kesulitan keuangan perusahaan  tidak 
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dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor dan investor seperti membayar 

hutang dan membayar deviden. Kesulitan keuangan adalah tanda tanda dari 

adanya kepailitan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan 

cenderung berhati-hati dalam melakukan tindakan karena setiap tindakan akan 

lebih beresiko daripada ketika tidak mengalami kesulitan keuangan. Selain itu 

perusahaan akan diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditor 

dan investor.  

 Berdasarkan teori signaling bahwa perusahaan akan memberikan sinyal 

untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam perusahaan. Pemberian sinyal yang diberikan perusahaan adalah dengan 

memberikan informasi bahwa perusahaan menggunakan metode konservatisme 

akuntansi ketika dalam kondisi kesulitan keuangan. Perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan akan cenderung menggunakan metode konservatisme 

akuntansi karena dengan metode ini perusahaan tidak akan melebih-lebihkan nilai 

aset dan juga nilai labanya.  

 Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka yang akan 

bertanggungjawab adalah pihak manajemen karena mereka dianggap tidak dapat 

mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik. Sehingga hal 

tersebut membuat manajeman terdesak dan mendorong manajer untuk melaporkan 

laba yang dilebih-lebihkan agar kinerja mereka dianggap baik. Ketika perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan namun dalam laporan  keuangannya aset dan 

labanya mengalami lonjakan maka akan dicurigai berbagai belah pihak dan 

kelangsungan hidup perusahaan akan terancam. Sehingga, perusahaan yang 
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mengalami kesulitan keuangan akan didorong untuk menggunakan metode 

konservatisme. Sehingga semakin tinggi perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan maka semakin tinggi pula perusahaan menerapkan konservatsime 

akuntansi. Penelitian Pramudita (2012), Ramadhoni et al. (2014) dan Setyaningsih 

(2008) bahwa tingkat kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap  

konservatisme akuntansi. 

2.9.4. Pengaruh Biaya Politis terhadap Konservatisme Akuntansi 

Biaya politis timbul karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dan 

pemerintah. Perusahaan memiliki kepentingan untuk mengelola perusahaan 

seoptimal mungkin sehingga mendapatkan laba yang maksimal sedangkan 

pemerintah berkepentingan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ukuran 

perusahaan yang besar dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Perusahaan yang 

besar cenderung memiliki keuntungan yang tinggi sehingga pemerintah akan 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan  tanggung jawab sosial dan 

pelayanan yang diberikan ke masyarakat selain itu biaya pajak yang harus 

ditanggung perusahaan tinggi. Hal tersebut akan memicu timbulnya biaya politik 

yang tinggi sehingga manajer akan menggunakan metode agar keuntungan telihat 

rendah. 

Berdasarkan teori politik memiliki dua makna yaitu sebagai pemikiran 

spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal dan 

kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup bersama. 

Tata cara pengaturan masyarakat ditentukan oleh penguasa yaitu pemerintah yang 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya yang sifatnya memaksa. Salah 
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satu contoh peraturannya adalah terkait pajak untuk orang peribadi dan badan 

usaha yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 

Pemerintah menarik pajak baik untuk orang pribadi ataupun badan usaha nantinya 

pendapatan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakatnya. 

Salah satu pendapatan pajak yang diterima dari badan usaha. Perusahaan 

merupakan salah satu badan usaha yang wajib membayar pajak ke pemerintah 

terkait laba yang dihasilkan perusahaan. Adanya regulasi tersebut membuat 

perusahaan berusaha agar laba terlihat rendah sehingga biaya politik yang harus 

dibayar terkait pajak rendah. Salah satu pertimbangan perusahaan untuk 

mengatasi ha ltersebut perusahaan menerapkan metode konservatisme akuntansi 

metode ini dapat memperlihatkan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan 

rendah. 

Berdasarkan teori akuntansi positif yang didalamnya terdapat hipotesis 

biaya politis yaitu semakin tinggi biaya politis yang dikeluarkan perusahaan,  

maka perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang 

menurunkan laba karena dengan laba yang rendah maka biaya pajak sebagai unsur 

biaya politis akan rendah juga. Metode akuntansi yang dapat menurunkan laba 

adalah metode konservatisme akuntansi dengan metode ini nantinya laba yang 

dihasilkan lebih rendah dari yang seharusnya karena perusahaan akan 

mempercepat pengakuan kerugian dan beban serta menunda pengakuan 

pendapatan ketika pedapatan tersebut belum benar-benar terjadi. Asumsi ini 

didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oktomegah (2013) dan 

Dewi et al. (2014) biaya politis berpengaruh positif terhadap konservatisme 
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akuntansi. Biaya politis perusahaan yang tinggi akan meningkatkan penerapkan 

konservatisme akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. 

2.9.5. Pengaruh Company Growth terhadap Konservatisme Akuntansi 

 Pertumbuhan perusahaan merupakan gambaran mengenai perkembangan 

usaha perushaan dilihat dari periode saat ini dibandingkan pada periode 

sebelumnya. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi mencerminkan 

kemampuan yang baik oleh perusahaan untuk beroperasi dan mendapatkan laba. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan harapan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan di dalam perusahaan baik pihak internal ataupun pihak ekternal 

perusahaan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan akan memiliki dampak 

positif terhadap berbagai pihak seperti karyawan dan manajemen perusahaan 

ketika perusahaan tumbuh maka mereka akan mendapatkan kenaikan gaji dan 

bonus sebagai imbalan dari kinerja mereka. Bagi investor ketika perusahaan 

tumbuh maka investasi yang dilakukan berhasil karena return yang diberikan 

perusahaan akan semakin tinggi. Bagi kreditor perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan maka tidak perlu khawatir dengan kelancaran pembayaran utang-

utang perusahaan selain itu dengan bertumbuhnya perusahaan maka laba yang 

dihasilkan akan semakin tinggi sehingga pajak yang ditarik oleh pemerintah 

tinggi.  

Berdasarkan teori akuntansi positif yaitu hipotesis biaya politis bahwa 

perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan cenderung menggunakan metode 

akuntansi yang menurunkan labanya untuk mengindari tuntutan pihak eksternal. 

Perusahaan yang memiliki perkembangan terhadap usahanya maka laba yang 
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dihasilkan akan tinggi sehingga akan cenderung menggunakan metode yang 

menurunkan laba yaitu metode konservatisme akunatansi. Metode konservatisme 

akuntansi melaporkan laba yang rendah sehingga ketika laba rendah maka akan 

mengurangi tuntutan pihak eksternal terhadap perusahaan.  

 Perusahaan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari pertumbuhan 

penjualannya. Perusahaan yang memiliki penjualan yang semakin tinggi setiap 

tahunnya maka perusahaan tersebut telah mengalami pertumbuhan. Ketika 

penjualan perusahaan meningkat maka tingkat akrual yang ada diperusahaan 

meningkat seperti piutang, persediaan dan biaya dibayar dimuka. Pertumbuhan 

penjualan akan mempengaruhi konservatisme melalui ukuran akrual dan nilai 

pasar (Ahmed dan Duellman, 2007). Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak 

langsung konservatisme mempengaruhi pelaporan keuangan melalui nilai akrual. 

Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka tingkat konservatisme akuntansi 

semain  tinggi. Asumsi ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Risdiyani dan 

Kusmuriyanto (2013) dan Andreas et al. (2017) bahwa company growth 

berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sehingga semakin 

tinggi company growth maka perusahaan akan meningkatkan enerapkan 

konservatisme akuntansi dalam penyusunan laporan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh leverage, risiko litigasi, 

financial distress, biaya politik dan company growth terhadap konservatisme 

akuntansi. Kerangka berpikir dalam penelitian ditunjukan pada Gambar.2.9. 

 

 

 

 

 

Gambar.2.9.Kerangka Berpikir Penelitian  

2.10. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dan kajian empiris yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H1 : Leverege berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

H2 : Risiko litigasi berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

H3 : Financial distress berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

H4 : Biaya Politik berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

H5 : Company growth berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

H3 (+) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, risiko 

litigasi,  financial distress, biaya politis dan company growth terhadap 

konservatise akuntansi. Analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Simpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan 

konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2013 sampai dengan 2016. Semakin tinggi tingkat hutang maka 

semakin tinggi penerapan konservatisme akuntansi dalam perusahaan. Hal 

ini dikarenakan kreditor akan mendorong perusahaan menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Kreditor 

beranggapan bahwa ketika perusahaan menerapkan konservatisme 

akuntansi maka laba yang dihasilkan cenderung tidak dilebih-lebihkan 

karena laba yang berlebih-lebihkan dapat menyesatkan kreditor dalam 

melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang selain itu tingkat 

hutang secara tidak langsung mempengaruhi konservatisme akuntansi 

melalui nilai akrual akibat pengakuan biaya bunga yang timbul karena 

hutang.  
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2. Risiko litigasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan 

konservatisme akuntansi pada perusahaan manfaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 

3. Financial distress memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan manfaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.  

4. Biaya politis tidak berpengaruh pada penerapan konservatisme akuntansi 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 

sampai dengan 2016. 

5. Company Growth memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2013 sampai dengan 2016. Semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi penerapan konservatisme 

akuntansi dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung 

konservatisme akuntansi dipengaruhi nilai akrual yang diakibatkan 

peningkatan pertumbuhan penjualan yang dialami perusahaan. 

5.2.Saran  

 Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan metode konservatisme akuntansi 

sehingga dapat mengurangi konflik dengan kreditor dan investor. Selain 

itu dengan menggunakan metode konservatisme akuntansi dapat 
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mengurangi biaya agensi yang ditimbulkan karena perbedaaan 

kepentingan antara kreditor dan manajemen.  

2. Bagi investor dan kreditor sebaiknya mereke mendorong perusahaan untuk 

menerapkan konservatisme akuntansi karena dengan metode ini akan 

mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan investor ataupun 

kreditor dan dengan metode ini dapat meminimalisir sikap opportunistik 

manajemen dalam melaporkan laba. 

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran biaya politik 

yang lainnya seperti pertumbuhan laba karena biaya pajak sebagai unsur 

dari biaya politik dikenakan berdasarkan tingkat laba 
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