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SARI 

 

Yuliarti, Dita. 2017. “Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 

Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme 

Akuntansi”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Drs. Heri Yanto, MBA, PhD. II. Drs. Subowo, M.Si. 
 

Kata kunci: Konservatisme Akuntansi, Leverage, Ukuran Perusahaan, Corporate 

Governance, Profitabilitas. 

  

Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati - hatian yang mengakui 

biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai 

aktiva dengan nilai yang terendah dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai penggunaan 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan pengaruh ukuran dewan 

komisaris serta pengaruh profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi. 

Leverage diproksikan dengan debt to asset ratio. Ukuran perusahaan dan 

diproksikan dengan logaritma natural total asset. Kepemilikan manajerial 

diproksikan dengan banyaknya jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi 

dengan jumlah saham yang beredar. Ukuran dewan komisaris diproksikan dengan 

jumlah dewan komisaris dan profitabilitas diproksikan dengan return on asset. 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yang mana karakteristik dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar dan menerbitkan laporan keuangannya dalam mata 

uang Rupiah (Rp) secara lengkap terkait data yang dibutuhkan dalam variabel-

variabel penelitian pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 – 2015. Sampel 

diperoleh sebanyak 14 perusahaan pertambangan. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi linier berganda. 

 Hasil penelitianmenunjukkan bahwa variabel independen yang berupa 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, 

dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

konservatisme akuntansi. Secara parsial variable leverage dan ukuran dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, 

profitabilitasberpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan 

ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Saran bagi perusahaan yaitu dalam menentukan kepemilikan manajerial 

dan ukuran dewan komisaris harus sesuai kebutuhan perusahaan. Sedangkan 

untuk peneliti selanjutnya menggunakan pengukuran konservatisme yang lain 

seperti ukuran nilai pasar dan ukuran asymmetric timelines agar mendapatkan 

hasil yang lebih komprehensif. 
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ABSTRACT 

 

Yuliarti, Dita. 2017. “The Effect of Leverage, Size, Managerial Ownership, 

Boardsize and Profitability towards Accounting Conservatism”. Final Project. 

Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University. 

Advisor I: Drs. Heri Yanto, MBA, PhD. Advisor II: Drs. Subowo, M.Si. 

 

Keywords: Accounting Conservatism, Leverage, Firm Size, Corporate 

Governance, Profitability. 

Accounting conservatism is a prudent principles that recognizes the costs 

and losses more quickly, recognizing revenue and profit more slowly, assessing 

the assets with the lowest value, and liabilities with the highest value.This study 

aims to obtain empirical evidence about the effect utilizing of perspectives of 

possitive accounting theory and the effect of the boardsize as well as the effect of 

profitability on accounting conservatism. Perspectives which investigated in this 

reasearchare debt covenant hypothesis proxied by leverage, political cost 

hypothesis explained by firm size and proxied by natural logarithm of total asset 

and plan bonus hypothesis proxied by managerial ownership. Another variable is 

boardsize proxied by total board of commissioners and profitability which proxied 

by return on asset.        

 The population in this study is all mining company listed in Indonesia 

Stock Exchange. This research uses purposive sampling method which 

characteristic in this research is a mining company that registered and publishes 

its financial statements in Indonesian Rupiah (IDR) complate complete the 

required data related to the variables of research on the Indonesia Stock Exchange 

during the years 2011-2015. Total sample are 14 mining companies. The analysis 

technique used is multiple linear regression.     

 The results in this research show that leverage, size, managerial 

ownership, boardsize, and profitability has a significant influence simultaneously 

toward accounting conservatism. And partially, leverage and boardsize have 

positive affects on accounting conservatism, profitability has negatively affect on 

accounting conservatism. Whereas both firm size and managerial ownership don’t 

have significant effect on accounting conservatism.   

 Suggestions for the company in determining the proportion of manajerial 

ownership and board size should fit the company's needs. As for further research 

using other measurements such conservatism market to book ratio and and 

asymmetric timelines to get more comprehensive results.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Perubahan teknologi, globalisasi dan perkembangan transaksi bisnis 

menyebabkan tingginya tantangan yang dihadapi sehingga semakin tinggi 

ketidakpastian yang harus dihadapi oleh perusahaan. Sebagai pihak eksternal 

perusahaan, kreditor dan investor membutuhkan informasi-informasi yang 

berhubungan dengan perusahaan, khususnya informasi laba dalam laporan 

keuangan, yang digunakan oleh pihak-pihak tersebut dalam pengambilan 

keputusan terhadap keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan harus memenuhi tujuan, 

aturan serta prinsip prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku 

umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya. Tujuan 

pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Informasi laba adalah fokus utama dalam pelaporan 

keuangan yang menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan suatu 

perusahaan selama satu perioda tertentu. 

Prinsip akuntansi yang berterima umum (Generally Accepted Accounting 

Principles) memberikan kebebasan bagi manajemen dalam memilih metode 

akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebebasan
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manajemen dalam memilih metode akuntansi ini dimanfaatkan untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang berbeda di setiap perusahaan sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan perusahaan tersebut atau dengan kata lain perusahaan 

memiliki kebebasan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif yang 

ditawarkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dianggap sesuai 

dengan kondisi perusahaan.  

Kebebasan manajemen dalam memilih metode akuntansi juga akan 

mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan 

pelaporan transaksi keuangan perusahaan (Wardhani, 2008). Manajer dapat 

melakukan pelaporan keuangan yang optimis maupun konservatif, akan tetapi 

pelaporan yang optimis serta cenderung overstate terkadang dapat menyesatkan 

dan merugikan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan 

informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat untuk para penggunanya. 

Dalam penyajian laporan keuangan agar dapat menghasilkan informasi yang 

berkualitas dan bermanfaat maka perusahaan dihadapkan pada keterbatasan 

(constraint) yang salah satunya adalah konservatisme. 

Menurut Soewardjono (2010), konservatisme merupakan sikap dalam 

menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar 

munculan (outcome) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Implikasi konsep 

ini terhadap prinsip akuntansi adalah akuntansi mengakui biaya atau rugi yang 

kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba 

yang akan datang walaupun kemungkinanya besar akan terjadi. Konservatisme 

sangat dibutuhkan agar dalam pengukuran dan pengakuan aktiva serta laba dapat 
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dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Penerapan konservatisme oleh perusahaan 

dapat mencegah manipulasi keuangan yang dilakukan oleh manajer karena prinsip 

ini dapat mencegah pelaporan laba yang overstatement.  

Dalam penelitiannya Cynthia dan Desi (2009) mendefinisikan bahwa jika 

ditinjau lebih jauh ke dalam laporan keuangan, setiap metode akuntansi yang 

dipilih oleh perusahaan memiliki tingkat konservatisme yang berbeda-beda. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan ada berbagai metode yang 

menerapkan prinsip konservatisme, diantaranya PSAK No. 14 mengenai 

persediaan yang terkait dengan pemilihan perhitungan biaya persediaan, PSAK 

No.16 mengenai aktiva tetap dan penyusutan (2007), PSAK No. 19 mengenai 

aktiva tidak berwujud yang berkaitan dengan amortisasi dan PSAK No. 20 tentang 

biaya riset pengembangan. Pilihan metode tersebut akan berpengaruh tehadap 

angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan mempengaruhi hasil dari 

laporan keuangan tersebut. Dalam membuat laporan keuangan, penyajiannya  

harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku agar dapat bermanfaat bagi para 

penggunanya. 

Seiring dengan konvergensi International Financial Reporting Standard 

(IFRS), konsep konservatisme ditinggalkan dan digantikan dengan konsep kehati-

hatian (prudence). Pada masa sekarang ini, konservatisme akuntansi lebih 

dikatakan sebagai prinsip kehati-hatian (prudence). Akan tetapi penerapan prinsip 

kehati-hatian (prudence) tidak seekstrim konservatisme (Deviyanti, 2012). Dalam 

konsep konservatisme, laba dan pendapatan diakui apabila benar-benar telah 
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terealisasi, sedangkan rugi akan segera diakui. Sementara itu, dalam konsep 

prudence ketika terjadi laba dan pendapatan atau menurunnya kewajiban dan 

beban, walaupun belum terealisasi tetapi akan segera diakui jika kriteria dalam 

pengakuan tersebut sudah terpenuhi. Hal ini dikarenakan dalam konsep prudence, 

pendapatan dapat diakui sesegera mungkin ketika syarat pengakuan pendapatan 

sudah terpenuhi. Oleh karena itu, prinsip konservatisme akuntansi tidak hilang 

dalam IFRS tetapi lebih terarah pada prinsip kehati-hatian (prudence). 

Banyak pertentangan yang terjadi mengenai penerapan konservatisme 

akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Prinsip konservatisme akuntansi 

masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Banyak kritikan yang muncul 

dari para peneliti, namun ada beberapa peneliti yang mendukung penerapan 

konservatisme akuntansi. Di satu sisi, konservatisme akuntansi dianggap sebagai 

kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena penerapan 

konservatisme akuntansi ini mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias dan 

tidak mencerminkan realita sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mengevaluasi terjadinya risiko suatu perusahaan.  

Di sisi lain, konservatisme akuntansi bermanfaat untuk menghindari 

perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang 

menggunakan lapora keuangan sebagai media kontrak (Watts, 2003). Penerapan 

metode akuntansi yang konservatif dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

pesimis. Hal ini diperlukan untuk menetralkan sikap optimistis yang berlebihan 

antara manajer dan pemilik bahwa perusahaan tidak selalu mendapatkan 

keuntungan yang sama. 
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Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan 

para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan 

untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan pihak-

pihak ini seringkali menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan muncul 

akibat dari pemisahan antara pihak agen dan pihak prinsipal. Pihak manajemen 

sebagai agen yang mempunyai tujuan tertentu misalnya untuk mendapatkan bonus 

akan cenderung menyusun laporan keuangan dengan angka laba yang besar 

(tindakan manajemen laba). Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka 

konservatisme akuntansi dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Penerapan konservatisme akuntansi dapat mengurangi kemungkinan manajer 

melakukan manipulasi laporan keuangan dan mengurangi biaya agensi (Lafond 

dan Watts, 2007).  

Penerapan konservatisme akuntansi ini perlu dipertimbangkan karena 

adanya fleksibilitas manajemen dalam menyajikan laporan keuangan dan 

mengingat beberapa kasus yang menyajikan laporan keuangan yang cenderung 

overstated sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Beberapa 

kasus atau skandal keuangan terkait dengan penerapan konservatisme akuntansi 

yang dilakukan oleh perusahaan besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Salah satu contoh kasus kecurangan manajemen dengan penyajian yang 

overstated adalah kasus kebangkrutan Enron Coporation di AS dan kasus yang 

terjadi di Indonesia adalah kasus PT. Bumi Resources Tbk dan PT Kimia Farma.  

Enron runtuh pada akhir tahun 2001, keruntuhan tersebut dimulai pada 

Oktober 2001 ketika perusahaan tersebut mengumumkan kerugian per kuartal 
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yang mengejutkan senilai $618 juta, terkait dengan bisnis yang dilakukan dengan 

pihak istimewa yang misterisus yang juga merupakan bagian internal perusahaan. 

Kemudian pada November 2001, perusahaan juga mengumumkan mereka telah 

salah menyajikan laba sebesar hampir $600 juta sejak tahun 1997, sehingga 

mereka harus melakukan penyajian ulang atas laporan keuangan yang telah 

diaudit sejak empat tahun sebelumnya (Arens et al, 2011). Kejadian tersebut 

karena ada overstate laba, dimana penyajian 80% laba perusahaan berasal dari 

bisnis yang tidak jelas yang dikenal dengan “agen pemasok jasa dan operasi 

energi” dan sangat mencolok ketika salah seorang manajer investasi secara 

terbuka mengungkapkan bahwa tidak ada yang seorang pun yang mampu 

menjelaskan bagaimana sebenarnya Enron menghasilkan uang (Arens et. al., 

2011). 

Kasus di Indonesia dalam perusahaan sektor pertambangan, PT Bumi 

Resource Tbk. Indonesia Coruption Watch (ICW) melaporkan dugaan manipulasi 

laporan penjualan batubara oleh PT Bumi Resource Tbk dan dua anak 

perusahaannya kepada Direktorat Jendral Pajak. Rekayasa laporan keuangan 

penjualan tersebut diduga telah dilakukan sejak 2003 hingga 2008 sehingga 

menyebabkan kerugian negara hingga mencapai US$620,49 juta. Menurut hasil 

perhitungan ICW yang menggunakan berbagai data primer termasuk laporan yang 

telah diaudit, laporan penjualan PT Bumi Resource Tbk selama tahun 2003 hingga 

2008 lebih rendah US$1,06 miliar dari yang sebenarnya. Hal itu menyebabkan 

kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana Hasil Produksi Batubara 

(royalti) yang diperkirakan sebesar US$143,18 juta.  
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Selain itu, masih banyak kasus-kasus lainnya seperti dijatuhkannya sanksi 

kepada PT Energi Mega Persada Tbk. dan PT Bekanat Petroleum Energy Tbk., 

karena terbukti memanipulasi laporan keuangannnya melalui penyajian laba 

supaya tampak menguntungkan dan berharap publik tertarik membeli saham 

mereka untuk meningkatkan harga saham. Diluar perusahaan pertambangan, juga 

terdapat kasus mark-up laporan keuangan PT Kimia Farma yang overstated, yaitu 

adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp32,7 miliar yang 

merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma.  

Kasus yag terjadi pada Enron Corporation, PT Bumi Resources Tbk dan 

berbagai perusahaan pertambangan lainnya serta PT Kimia Farma menunjukkan 

kurangnya kebijakan atau prinsip konservatisme akuntansi yang diterapkan 

perusahaan. Kurang diterapkannya kebijakan atau prinsip konservatisme 

kemungkinan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Pihak 

manajemen tidak berhati-hati dalam penyajian laporan keuangan sehingga 

mengakibatkan overstate pada laba bersih. Dalam hal ini, perusahaan dinilai 

memiliki optimisme yang berlebihan dalam mengakui laba, sehingga 

menyebabkan nilai laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Berikut ini 

merupakan data tingkat konservatisme akuntansi pada beberapa perusahaan 

sampel yang mewakili tiap subsektor pada sektor pertambangan. Tingkat 

konservatisme konservatisme akuntansi dalam data ini dihitung dengan 

menggunakan Model Konservatisme Akrual Givoly dan Hayn (2000), dimana 

semakin tinggi nilai negatif dari CONACC maka semakin tinggi tingkat 

konservatisme akuntansi (Haniati dan Fitriany (2010). 
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Tabel 1.1  

Data Tingkat Konservatisme Akuntansi Perusahaan Pertambangan  

 

.No Kode 

Perusahaan 

Konservatisme 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 ANTM -0.02 -0.11 -0.01 0.05 0.06 

2 ARTI 0.00 -0.03 -0.04 0.02 -0.16 

3 MITI -0.04 0.00 0.01 0.00 0.15 

4 SMMT -0.04 -0.08 0.01 0.19 -0.13 

Sumber : Data penelitian, 2017 

Tabel 1.1 menjelaskan data tingkat konservatisme akuntansi tahun 2011 

sampai dengan 2015 sebagian perusahaan yang termasuk dalam perusahaan 

pertambangan yang mewakili empat subsektor yang ada di perusahaan 

pertambangan yakni, subsektor batubara, subsektor minyak dan gas bumi, 

subsektor logam dan mineral, subsektor batu-batuan. Keempat perusahaan 

tersebut antara lain ANTM (PT. Aneka Tambang, Tbk), ARTI (PT. Ratu Prabu 

Energi, Tbk), MITI (PT. Miti Investindo, Tbk), dan SMMT (PT. Golden Eagle 

Energy, Tbk). 

Berdasarkan data tabel 1.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 ARTI 

mengalami tingkat konservatisme akuntansi paling tinggi dibandingkan 

perusahaan-perusahaan lainnya pada tahun 2011 sampai dengan 2015, sedangkan 

perusahaan yang mengalami tingkat konservatisme laba terendah pada tabel diatas 

adalah SMMT pada tahun 2014. Dari tabel 1.1 dapat kita katakan bahwa, tingkat 

konservatisme akuntansi tiap tahun pada tiap perusahaan berbeda. Oleh karena itu, 

perlunya perhatian yang serius untuk ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme 

akuntansi.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi telah banyak 

diteliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya leverage (Widayanti, 2011; Alfian dan 

Sabeni, 2012; Nugroho, 2012; Brilianti, 2013; Fatmarani, 2013; Dewi dan 

Suryanawa, 2014; Pratanda dan Kusmuriyanto, 2014; Sari dkk, 2014; Noviantary 

dan Ratnadi, 2015; Pakpahan, 2017). Faktor selanjutnya yaitu ukuran perusahaan 

(Rahmawati, 2010; Alfian dan Sabeni, 2012; Ardina, 2012; Deviyanti, 2012; 

Hani, 2012; Zulaikha, 2012; Reskino, 2014; Sari dkk, 2014; Noviantari dan 

Ratnadi, 2015; Pakpahan, 2017). Faktor berikutnya yaitu kepemilikan manajerial 

(Bahaudin dan Wijayanti, 2012; Nugroho, 2012; Dewi dan Suryanawa, 2014; 

Fiasari, 2014; Pratanda dan Kusmuriyanto, 2014; Sari dkk, 2014; Reskino, 2014; 

Pakpahan, 2017). 

Faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi yaitu pertumbuhan 

perusahaan (Widayanti, 2011; Alfian dan Sabeni, 2012; Sari dkk, 2014). Faktor 

kelima yaitu profitabilitas (Pratanda dan Kusmuriyanto, 2014; Padmawati dan 

Fachrurrozie, 2015). Faktor selanjutnya yaitu kesulitan keuangan (Utami, 2011; 

Nogroho, 2012; Dewi dan Suryanawa, 2014; Noviantary dan Ratnadi, 2015). 

Faktor ketujuh yaitu kepemilikan institusional (Rahmawati, 2010; Deviyanti, 

2012; Pratanda dan Kusmuriyanto, 2014; Yolanda, 2016;  Pakpahan, 2017). 

Faktor selanjutnya yaitu risiko litigasi (Utami, 2011; Widayanti, 2011; Nugroho, 

2012).  

Faktor lain yang berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi yaitu 

ukuran dewan komisaris (Rahmawati, 2010; Hani, 2012; Zulaikha, 2012; Bara, 

2016). Faktor kesepuluh yaitu  komite audit (Rahmawati, 2010; Bahaudin dan 
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Wijayanti; 2011; Fiasari, 2011; Zulaikha, 2012; Brilianti, 2013; Bara, 2016; 

Yolanda, 2016).  

Faktor lain yang menentukan konservatisme akuntansi yaitu kepemilikan 

publik (Widayanti, 2011; Alfian dan Sabeni, 2012; Deviyanti, 2012; Sari dkk, 

2014; Pakpahan, 2017). Faktor selanjutnya yaitu komisaris independen 

(Rahmawati, 2010; Bahaudin dan Wijayanti, 2011; Zulaikha, 2012; Pratanda dan 

Kusmuriyanto, 2014; Padmawati dan Fachrurrozie, 2015; Yolanda, 2016; Bara, 

2016 ). 

Penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa hasil variabel yang relatif 

inkonsisten lebih banyak terjadi pada leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas. Hal ini memungkinkan 

adanya research gap. Penelitian mengenai leverage yang dilakukan oleh 

Noviantary dan Ratnadi (2015) menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap konservatisme akuntansi. Demikian juga hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fatmarani (2013) menunjukkan bahwa leverage mempunyai 

pengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hasil yang berbeda 

antara leverage terhadap konservatisme akuntansi yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) yang menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Berbeda dengan Widayanti 

(2011), Nugroho (2012), dan Pakpahan (2017) menemukan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Leverage merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva dibiayai 

oleh hutang. Dalam hal ini leverage digunakan sebagai proksi dari debt covenant 
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hypothesis. Berdasarkan positive accounting theory, debt covenant menjelaskan 

bagaimana manajer menyikapi perjanjian hutang. Manajer yang melakukan 

kontrak hutang cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan 

laba periode mendatang ke periode berjalan (Nugroho, 2012). Hal tersebut dapat 

menyebabkan pelaporan laba menjadi kurang konservatif. Deviyanti (2012) 

berpendapat bahwa semakin tinggi rasio leverage maka perusahaan cenderung 

konservatif, karena kreditor bertugas mengawasi jalannya kegiatan operasional 

perusahaan dan meminta pelaporan laba yang konservatif agar tidak berlebihan 

dalam meporkan hasil usahanya.  

Variabel ukuran perusahaan yang diteliti oleh Pakpahan (2017) 

menunjukkan pengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Hasil tersebut 

sesuai dengan penelitian Sari dan Adhariani (2009) dan Noviantary dan Ratnadi 

(2015) yang menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Reskino (2014) 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfian dan Sabeni (2012), 

Zulaikha (2012) dan Ardina (2012) dengan hasil tidak adanya pengaruh antara 

ukuran perusahaan terhadap konservatisme akuntansi. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Menurut Deviyanti (2012) berdasarkan positive accounting theory apabila suatu 

perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang berukuran besar, maka 

perusahaan akan menerapkan akuntansi yang konservatif, karena perusahaan besar 

memiliki biaya politik yang tinggi sehingga menjadi perhatian publik maupun 
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pemerintah. Untuk mengurangi perhatian tersebut maka perusahaan menyajikan 

laba yang tidak berlebihan, dan pemerintah tidak terlalu mengawasi perusahaan 

dalam memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 

Hasil penelitian yang tidak konsisten pada variabel kepemilikan maajerial 

diantaranya dilakukan oleh Dewi dan Suryanawa (2014) dengan hasil adanya 

pengaruh positif dan signifikan kepemilikan manajerial terhadap konservatisme 

akuntansi. Hasil yang sama didapat dari penelitian Pratanda dan Kusmuriyanto 

(2014) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sementara hasil penelitian Brilianti 

(2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

konservatisme akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Padmawati dan 

Fachrurrozie (2015) serta Pakpahan (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hasil tersebut 

mendukung penelitian Nugroho (2012), Dewi dan Suryanawa (2014) yang tidak 

menunjukkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Kepemilikan manajeral adalah presentase saham yang dimiliki manajer 

dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan manajerial 

digunakan sebagai proksi bonus plan hypothesis dalam positive accounting theory 

yang memprediksikan bahwa manajer akan berperilaku seiring bonus yang akan 

diberikan, sehingga manajemen akan memilih metode akuntansi yang 

memaksimalkan utilitasnya (Wardhani, 2008). Komposisi kepemilikan seperti 

kepemilikan manajerial sangat mempengaruhi perilaku manajer seiring adanya 
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motif bonus. Hasil penelitian Wu (2006) sebagaimana dikutip oleh Wardhani 

(2008) menunjukan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi menunjukkan pola 

yang konservatif dalam pelaporan pendapatan. Akan tetapi ada pula penelitian 

pendapat yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial 

membuat penerapan konservatisme semakin rendah. 

Variabel ukuran dewan komisaris diteliti oleh Hani (2012) yang 

menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

konservatisme akuntansi. Hasil serupa dilakukan oleh Zulaikha (2012) dam Bara 

(2016) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran dewan komisaris 

terhadap konservatisme akuntansi.  

Ukuran dewan komisaris merupakan komponen yang menjadi sorotan 

dalam penerapan konservatisme. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate  

governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, 

mengawasi  manajemen  dalam  mengelola  perusahaan,  serta  mewajibkan    

terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu 

mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan 

pada pengelola perusahaan. Hasil penelitian Wu (2006) sebagaimana dikutip oleh 

Zulaikha (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat 

sebagai mekanisme corporate governance mensyaratkan tingkat konservatisme 

yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. 

Variabel profitabilitas yang diteliti oleh Saputri (2013) menunjukkan 

pengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Hasil tersebut sesuai dengan 

penelitian Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) yang menemukan ukuran 
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perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Padmawati dan Fachrurrozie 

(2015) menemukan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

akuntansi.  

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan 

konservatisme. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Perusahaan  yang  memiliki  tingkat profitabilitas  yang  tinggi  akan  

cenderung  untuk  memilih  akuntansi  yang konservatif  untuk  mengatur  laba  

agar  terlihat  rata  dan  tidak  terlalu  mengalami fluktuasi. Profitabilitas juga bisa 

dihubungkan dengan aspek biaya politis. Karena perusahaan yang menghasilkan 

profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi pula sehingga akan 

menimbulkan aspek biaya politis yang tinggi seperti pajak yang besar. Oleh 

karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih memilih 

menerapkan akuntansi yang konservatif untuk tujuan mengurangi besarnya biaya 

politis yang harus dibayarkan. 

Hasil yang tidak konsisten pada penjelasan tersebut mendorong peneliti 

untuk mengkaji kembali pengaruh leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas terhadap konservatisme 

akuntansi. Research gap mengenai leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas terhadap konservatisme 

akuntansi menimbulkan pertanyaan ada tidaknya pengaruh variabel tersebut 

terhadap konservatisme akuntansi. 



15 
 

 
 

Konsep konservatisme merupakan suatu konsep yang masih menjadi pro 

dan kontra sehingga perlu dilakukan telaah lebih lanjut mengenai konsep tersebut. 

Meskipun konsep konservatisme telah digantikan dengan konsep kehati-hatian 

(prudence) namun konservatisme masih perlu dipertimbangan, karena pada  

intinya prudence juga merupakan konsep kehati-hatian yang di dalamnya masih 

terdapat unsur konservatisme. Selain itu beberapa penelitian yang telah disebutkan 

masih menunjukan hasil yang tidak konsisten, sehingga masih perlu adanya 

penelitian yang lebih lanjut. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ardina (2012), 

yang meneliti tentang perspektif dalam positive accounting theory terhadap 

konservatisme akuntansi di Indonesia. Dalam penelitian ini juga ditambahkan 

mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris dan profitabilitas terhadap 

konservatisme akuntansi. Penelitian yang menghubungkan konservatisme 

akuntansi dengan ukuran dewan komisaris belum banyak dilakukan, terutama di 

Indonesia. Banyak kasus kecurangan di Indonesia secara tidak langsung 

mengindikasikan rendahnya tingkat konservatisme yang diterapkan oleh 

perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya.  

Penelitian ini hendak mengetahui bukti empiris bagaimana pengaruh 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris 

dan profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi. Objek penelitian yaitu 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2011-2015. Penjelasan mengenai fenomena gap, research gap, dan 

adanya teori yang mendukung dalam penelitian ini mendorong untuk mengkaji 
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mengenai “Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, 

Ukuran Dewan Komisaris dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme Akuntansi” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang  yang telah diuraikan diatas, maka diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Konservatisme akuntansi menyebabkan laporan keuangan menjadi bias 

sehingga tidak dapat dijadikan alat oleh pengguna laporan keuangan untuk 

mengevaluasi risiko perusahaan, disisi lain konservatisme menjaga 

pengguna laporan keuangan dari sikap optimisme berlebihan manajer 

akuntansi pemilik perusahaan.  

2. Kebebasan manajemen dalam memilih metode akuntansi ini dimanfaatkan 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang berbeda-beda di setiap 

perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. 

3. Banyak faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi sehingga 

belum diketahui secara pasti faktor dominan yang dapat mempengaruhi 

konservatisme akuntansi. 

4. Masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai 

konservatisme akuntansi. 

5. Adanya permasalahan dan perdebatan mengenai konservatisme akuntansi 

yang masih terus berlanjut. 

1.3. Pembatasan Masalah 

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2011-2015 karena 

merupakan tahun terupdate sebelum tahun 2016. 
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2. Perusahaan yang dijadikan subjek penelitian adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah leverage, ukuran 

perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan 

profitabilitas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

konservatisme akuntansi. Pengukuran konservatisme akuntansi yang 

digunakan yaitu ukuran akrual. 

1.4.Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pengaruh leverage terhadap tingkat konservatisme akuntansi 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat konservatisme 

akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?  

3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI? 

4. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme 

akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?    

5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap tingkat konservatisme 

akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?   

6. Apakah leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran 

dewan komisarisdan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap 
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konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI? 

1.5.Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap 

konservatisme akuntansi terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan 

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris 

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas secara 
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simultan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI. 

1.6. Kegunaan Penelitian 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memverifikasi 

beberapa teori yang dirujuk dalam penelitian diantaranya positive accounting 

theory, agency theory, dan signaling theory. Teori-teori tersebut dirujuk untuk 

menguji pengaruh leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran 

dewan komisaris dan profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi. Verifikasi 

teori tersebut diharapkan akan memberikan bukti berlaku atau tidak berlakunya 

teori tersebut. Apabila pembuktian empiris menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan, maka dapat dikatakan bahwa positive accounting theory, agency 

theory, dan signaling theory dapat diverifikasi dan diimplementasikan dalam 

pengujian pengaruh leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran 

dewan komisaris dan profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terkait penerapan konservatisme akuntansi dalam 

perusahaan. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme 

akuntansi diantaranya yaitu leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, 

ukuran dewan komisaris dan profitabilitas. Selain itu, diharapkan dapat 

memberikan pemahaman bagi pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, 

khususnya manajer dalam menerapkan konservatisme yang kemungkinan dapat 

mengurangi masalah keagenan. 
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Bagi investor atau pemegang saham diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme 

akuntansi diantaranya yaitu leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, 

ukuran dewan komisaris dan profitabilitas. Hasil penelitian ini dapat memberikan 

bahan masukan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indonesia dengan melihat tingkat 

konservatisme yang diterapkan perusahaan serta mampu memberikan informasi 

dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Indonesia dengan melihat tingkat konservatisme yang diterapkan 

perusahaan. 

1.7.  Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu leverage, 

ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan 

profitabilitas. Penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti variabel tersebut 

secara bersama-sama. Ardina (2012) menggunakan variabel independen yaitu 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, leverage. Bara (2016) menggunakan 

variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris. Padmawati (2015) 

menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas. Orisinalitas dapat terlihat 

dari penggunaan variabel independen leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas secara bersama-sama. 

Penggunaan  variabel-variabel tersebut didasarkan pada penelitian sebelumnya 

yang menunjukkan hasil yang inkonsisten. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
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2011-2015. Pengukuran konservatisme akuntansi dalam penelitian ini 

menggunakan ukuran akrual Givoly dan Hayn (2000).  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) 

Teori akuntansi positif adalah teori yang menjelaskan mengapa kebijakan 

akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang 

hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu (Watts dan Zimmerman, 

1986). Pada awalnya teori yang digunakan dalam proses akuntansi adalah teori 

normatif. Apabila dibandingkan, teori normatif menjelaskan bagaimana sebuah 

praktek akuntansi harus dilakukan, sedangkan teori akuntansi positif berusaha 

menjelaskan bagaimana realita praktik-praktik akuntansi yang ada di masyarakat. 

Teori akuntansi positif menganut paham maksimisasi kemakmuran dan 

kepentingan pribadi individu (Ghozali dan Chariri, 2007). Watts dan Zimmerman 

(1986) menjelaskan tiga hipotesis yang diaplikasikan untuk melakukan prediksi 

dalam positive accounting theory mengenai keputusan manajemen untuk 

bertindak konservatif atau tidak. Hipotesis-hipotesis tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Debt covenant hypothesis memprediksikan bahwa manajer meningkatkan 

laba dan aset untuk mengurangi biaya renegosiasi kontrak hutang ketika 

perusahaan memutuskan perjanjian hutangnya. Dalam debt covenant hypothesis, 

tingkat konservatisme dalam perlaporan laba akan berkurang karena manajer 
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cenderung akan menaikkan laba agar memperoleh potencial loan dari kreditor. 

Tingkat konservatisme dalam pelaporan laba berdasarkan debt covenant 

hypothesis dapat dijelaskan dengan debt/equity hypothesis yang merupakan 

pembatasan dari debt covenant(Sari dan Adhariani, 2009). 

Debt covenant hypothesis ini dapat dijelaskan dengan rasio leverage yang 

merupakan rasio antara total hutang dan total aset. Apabila manajemen melakukan 

manajemen laba ketika melakukan perjanjian hutang, maka laba cenderung tidak 

konservatif sehingga tingginya rasio leverage akan berbanding terbalik dengan 

tingkat konservatisme akuntansi. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi jumlah 

hutang yang ingin diperoleh perusahaan, maka perusahaan berupaya untuk 

menunjukkan kinerja yang baik agar kreditur yakin bahwa perusahaan mampu 

melunasi hutang-hutangnya. 

Political cost hypothesis, dalam hipotesis ini perusahaan besar 

diprediksikan lebih sensitif terhadap adanya biaya politik daripada perusahaan 

kecil (Watts dan Zimmerman, 1990). Biaya politik timbul akibat adanya konflik 

kepentingan antara manajer dengan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk hal 

tersebut adalah kewajiban membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan 

atau laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang harus 

dibayar. Oleh karena itu, untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, 

manajemen akan cenderung melaporkan laba yang rendah sehingga terjadi 

pelaporan laba yang tidak konservatif. 

Plan bonus hypothesis, berkaitan dengan tindakan manajemen dalam 

memilih metode akuntansi untuk memaksimalkan laba demi mendapatkan bonus 
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yang tinggi. Manajer seringkali berperilaku seiring dengan bonus yang diberikan. 

Oleh karena itu, manajemen cenderung melakukan manajemen laba agar target 

laba terpenuhi. Tindakan manajemen laba tersebut membuat pelaporan laba 

cenderung optimis dan tidak konservatif. 

 Teori akuntansi positif dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan 

bahwa ada tiga hubungan keagenan: 

1. Antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham) 

Apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit disbanding 

dengan investor lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih 

tinggi atau kurang konservatif. Hal ini dikarenakan prinsipal (pemegang 

saham) menginginkan dividen maupun capital gain dari saham yang 

dimilikinya. Sedangkan karena agen (manajer) ingin dinilai kinerjanya 

bagus dan mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba yang lebih 

tinggi. Namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para 

investor lain, maka manajemen cenderung melaporkan laba lebih 

konservatif. Karena rasa memiliki manajer terhadap perusahaan itu cukup 

besar, maka manajer lebih berkeinginan untuk memperbesar perusahaan. 

Dengan metode konservatif, maka akan terdapat cadangan tersembunyi 

yang cukup besar untuk meningkatkan jumlah investasi perusahaan. Aset 

diakui dengan nilai terendah, ini berarti nilai pasar lebih besar dari pada 

nilai buku. 
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2. Antara manajemen dengan kreditur 

Manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada 

umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang 

tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo. 

Dengan kata lain kreditur beranggapan akan mengurangi tingkat risiko 

utang tidak dibayar. Kreditur dengan melihat laba yang tinggi cenderung 

akan mudah dalam memberikan pinjaman. 

3. Antara manajemen dengan pemerintah 

Manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini 

dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari 

pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. 

Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa 

konsekuensi. Misalnya harus menyediakan pelayanan publik yang lebih 

baik dan harus membayar pajak yang lebih tinggi. 

2.2.  Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori keagenan merupakan teori yang digunakan perusahaan dalam 

mendasari praktik bisnisnya. Teori keagenan dalam perusahaan muncul karena 

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

menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau 

lebih pihak yang mempekerjakan pihak lain untuk melakukan suatu jasa untuk 

kepentingan mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kekuasaan 

pengambilan keputusan kepada pihak lain. Dengan demikian, teori ini 

mengindikasikan adanya kepentingan pada setiap pihak yang ada dalam 
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perusahaan untuk mencapai tujuan. Pihak yang berkepentingan adalah pemegang 

saham yang bertindak sebagai prinsipal (principal) dan manajer perusahaan 

sebagai agen (agent).  

Dalam hal ini pihak prinsipal memberikan tanggung jawab kepada agent 

untuk mengelola perusahaan sesuai apa yang dikehendaki dengan tujuan untuk 

mencapai kejayaan perusahaan. Sementara di lain pihak, seringkali manajer yang 

bertindak sebagai agen melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan 

instruksi yang diperintahkan oleh principal. Agen lebih mementingkan untuk 

mencapai tujuannya sendiri. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara kedua 

belah pihak dapat menyebabkan konflik keagenan. 

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

timbulnya 2 masalah, yaitu : 

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

manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi ketimbang 

principal mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi entitas 

dari pemilik. 

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

ketidaksamaan tujuan antara manajemen dan principal (shareholders), 

dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan 

pemilik. Sebaliknya, manajemen dapat melakukan tindakan yang 

mementingkan kepentingan pribadinya sehingga dapat merugikan 

principal. 
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Hubungan prinsipal dan agent sering ditentukan dengan angka akuntansi. 

Hal ini memicu agen untuk memikirkan bagaimana akuntansi tersebut dapat 

digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu 

bentuk tindakan yang dapat dilakukan agen adalah dengan melakukan manajemen 

laba. Teori keagenan menyatakan bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi 

oleh konflik kepentingan antara agen dan prinsipal yang timbul ketika setiap pihak 

berusaha mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Seringkali 

hubungan antara principal dan agent tercermin dalam hubungan antara pemilik 

modal atau investor sebagai principal dan manajer sebagai agent. Dalam hal ini 

agen memiliki lebih banyak informasi dibanding prinsipal, sehingga menimbulkan 

adanya asimetri informasi.  

Adanya informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu 

untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan pribandinya. 

Bagi prinsipal dalam hal ini pemilik modal atau investor akan sangat sulit untuk 

mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajer karena hanya 

memiliki sedikit informasi. Menurut Scott (2012) terdapat dua macam asimetri 

informasi yaitu: 

1. Adverse Selection 

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau 

lebih melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial 

memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi 

karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam 

lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan 
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daripada para investor luar. Para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang keadaaan dan prospek 

perusahaan dibandingkan dengan investor pihak luar. Informasi mengenai 

fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh 

pemegang saham tidak disampaikan informasinya oleh manajer kepada 

pemegang saham. 

2. Moral Hazard 

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi di mana dalam satu pihak 

atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha potensial dapat 

mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi mereka, 

sedangkan pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena adanya 

pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik 

kebanyakan perusahaan besar. Kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak 

seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Hal 

ini mengakibatkan pemegang saham yang bertindak sebagai principal tidak 

mengetahui tindakan manajer sebagai agen yang mungkin melakukan tindakan 

diluar kontrak kerja yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku 

atau tindakan manajer yang mungkin bekerja kurang optimal bagi tercapainya 

tujuan perusahaan. 

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetris 

informasi yang muncul juga dapat dikurangi dengan mekanisme pegawasan yang 

tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang ada di perusahaan. 

Karena sejatinya konflik keagenan terjadi antara manajemen dan pemegang saham 
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akibat kecenderungan manajer ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk 

konsumsi pribadinya (Jensen dan Meckling, 1976). Ketika persentase laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan lebih rendah dari pada persentase saham yang dimiliki 

oleh pemegang saham maka disinilah masalah antara pihak manajer dan 

pemegang saham timbul 

2.3.  Teori  Sinyal (Signaling Theory) 

Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Kurangnya 

informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi 

diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu 

cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada 

pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan 

akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang 

(Wolk et al, 2000).  

Dalam teori sinyal dijelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh 

manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi 

melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatisme untuk menghasilkan laba lebih berkualitas karena prinsip ini 

mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan 
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membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang 

tidak overstate. Dalam prakteknya, manajemen menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatif dengan menghitung depresiasi yang tinggi akan menghasilkan laba 

rendah yang relatif permanen yang berarti tidak mempunyai efek sementara pada 

penurunan laba yang akan berbalik pada masa yang akan datang (Fala, 2007). 

Kusuma (2006) menyatakan bahwa tujuan teori signaling kemungkinan 

besar membawa dampak yang baik bagi para pemakai laporan keuangan. Manajer 

berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di 

masa yang akan datang. Teori signal dapat membantu pihak perusahaan (agent), 

pemilik (principal), dan pihak luar perusahaan dalam mengurangi asimetri 

informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan 

keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini 

keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (agen), perlu 

mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang 

laporan keuangan (Jama’an, 2008) 

Watts (2003) menyatakan bahwa understatement aktiva bersih yang 

sistematik atau relatif permanen merupakan salah satu ciri dari konservatisme 

akuntansi sehingga dapat dikatakan bahwa konservatisme akuntansi menghasilkan 

laba yang berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan 

tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan 

dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Penman dan Zhang 

(2002) dalam Fala (2007) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi 

mencerminkan kebijakan akuntansi yang permanen. Secara empiris penelitian 
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mereka menunjukkan bahwa labayang berkualitas diperoleh jika manajemen 

menerapkan akuntansi yang konservatif secara konsisten tanpa adanya perubahan 

metode akuntansi atau perubahan estimasi. Understatement laba dan aktiva bersih 

yang relatif permanen ditunjukkan melalui laporan keuangan yang merupakan 

suatu "sinyal positif" dari manajemen kepada investor bahwa manajemen telah 

menerapkan akuntansi konservatif untuk menghasilkan laba yang berkualitas. 

Investor diharapkan dapat menerima sinyal ini dan menilai perusahaan dengan 

lebih tinggi. 

2.4.  Kajian Variabel Penelitian 

2.4.1. Konservatisme  

Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan 

kesempatan bagi perusahaan untuk memilih metode akuntansi manakah yang 

lebih cocok bagi perusahaan mereka dalam penyajian laporan keuangannya. 

Dalam konservatisme, akuntan dihadapkan dalam pilihan dua atau lebih metode 

akuntansi, di mana setiap metode tersebut memiliki tingkat risiko yang berbeda-

beda anatara metode satu dengan yang lainnya. Menurut FASB Statement of 

Concept No.2 Tahun 1987 dalam Utami (2011:3) konservatisme adalah reaksi 

kehati-hatian untuk menghadapi ketidakpastian dalam mencoba memastikan 

bahwa ketidakpastian dan risiko pada situasi bisnis telah dipertimbangkan. 

Basu (1997) dalam Sari dan Adhariani (2009) menyatakan bahwa 

konservatisme merupakan praktik akuntansi yang dilakukan dengan cara 

mengurangi laba dan menurunkan nilai aktiva bersih ketika menghadapi bad 

news, akan tetapi meningkatkan laba dan menaikkan nilai aktiva bersih ketika 
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menghadapi good news. Selain itu Wibowo (2002) dalam Suaryana (2008) 

menyatakan bahwa konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang 

dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dengan penuh 

kehati-hatian karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi dengan 

ketidakpastian.  

Watts (2003) medefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian 

dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam 

mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan 

hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Penerapan prinsip ini 

mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan 

laba atau aktiva yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Dengan 

demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas risiko menurun 

dari neraca yang menyajikan aset bersih understatement dan laporan keuangan 

dapat melaporkan bad news tepat waktu (Astria, 2011). 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajer 

perusahaan yang menganut prinsip konservatisme akan memiliki sifat yang lebih 

berhati-hati atas ketidakpastian yang ada, sehingga ketidakpastian yang mungkin 

akan muncul dapat dipertimbangkan. Prinsip kehati-hatian diartikan sebagai 

mengakui pendapatan yang disebut dengan laba dengan tidak terburu-buru ketika 

belum mengandung kepastian, namun segera mengakui beban atau kerugian 

meskipun belum mengandung kepastian. Praktek konservatisme akuntansi dapat 

memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, tetapi 

mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Sementara itu dalam 
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penilaian asset dan hutang, asset dinilai pada nilai paling rendah sedangkan 

hutang dinilai pada nilai yang paling tinggi. Hal inilah yang menjadi dasar 

mengapa konservatisme merupakan salah satu kendala pengukuran.  

Tujuan dari penggunaan konsep konservatisme adalah untuk mengurangi 

sifat optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil 

usahanya. Penerapan konsep konservatisme akan menghasilkan laba yang 

berfluktuatif, di mana laba ini yang nantinya akan mengurangi daya prediksi laba 

untuk memprediksikan aliran kas di masa depan (Sari dan Adhariani, 2009). 

Pilihan perusahaan dalam menerapkan metode akuntansi yang konservatif 

didukung oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang menyebutkan ada 

beberapa metode yang dapat dipilih dalam menerapkan konservatisme akuntansi. 

Berikut ini beberapa metode yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi 

(Deviyanti, 2012): 

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008) yang mengatur perlakuan akuntansi untuk 

persediaan. 

Perhitungan biaya persediaan dengan menggunakan metode FIFO (First In 

First Out) adalah perhitungan yang dapat menghasilkan laba lebih besar daripada 

metode LIFO (Last In First Out) dan rata-rata tertimbang. Hal ini disebabkan 

biaya persediaan yang besar menyebabkan harga pokok penjualan yang kecil, 

sehingga laba yang dihasilkan besar. Oleh karena itu, metode FIFO merupakan 

metode yang optimis jika dibandingkan dengan metode LIFO yang menghasilkan 

angka laba lebih rendah. Karena laporan laba rugi fiskal hanya mengakui dua 

metode penyusutan yaitu metode FIFO dan rata-rata tertimbang maka metode 
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rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling konservatif. Hal itu 

dikarenakan biaya persediaan akhir lebih kecil yang mengakibatkan harga pokok 

penjualan menjadi besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi kecil. 

2. PSAK No.17 (1994) tentang akuntansi penyusutan yang diganti oleh PSAK 

No.16 (Revisi 2007) mengenai aset tetap dan pilihan dalam menghitung biaya 

penyusutannya. 

Apabila metode penyusutan yang digunakan untuk menilai aset tetap 

perusahaan memiliki periode yang semakin pendek, maka prinsip akuntansi yang 

diterapkan  akan semakin konservatif. Metode penyusutan saldo menurun 

berganda (double declining balance method) merupakan metode yang lebih 

konservatif jika dibandingkan dengan metode garis lurus (straight line method). 

Hal ini karena metode saldo menurun berganda memiliki kos yang lebih besar, 

sehingga angka laba yang tersaji menjadi rendah. 

3. PSAK No.19 (Revisi 2009) untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aset 

tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya. 

Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tidak 

berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tidak 

berwujud. 

Metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah aset tidak berwujud yang 

serupa dengan penyusutan pada aset tetap meliputi: metode garis lurus, metode 

saldo menurun berganda, dan metode jumlah unit produksi. Jika periode 

amortisasi aset tidak berwujud semakin pendek maka akuntansi yang diterapkan 

juga semakin konservatif, sebaliknya bila periode amortisasi semakin panjang 
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maka semakin tidak konservatif. Periode amortisasi yang semakin pendek 

menyebabkan biaya amortisasi yang semakin besar pada tiap periodenya sehingga 

berakibat pula pada laba yang menjadi kecil. 

Dari ketiga metode amortisasi tersebut, metode saldo menurun berganda 

merupakan metode yang paling konservatif. Lebih lanjut, apabila amortisasi aset 

tidak berwujud diakui sebagai bagian dari harga pokok aset lainnya maka 

membuat laba yang dihasilkan menjadi besar yang berarti tidak konservatif. 

Namun apabila amortisasi tersebut diakui sebagai beban, maka laba yang 

dihasilkan menjadi lebih kecil atau dapat dikatakan konservatif. 

4. PSAK No.20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan 

Apabila biaya riset dan pengembangan diakui sebagai beban daripada 

sebagai aset maka akuntansi yang diterapkan cenderung konservatif. Karena jika 

biaya yang terjadi diakui sebagai beban, maka laba yang dihasilkan di dalam 

laporan keuangan menjadi kecil. Sebaliknya, bila biaya yang terjadi diakui 

sebagai aset, maka laba yang dihasilkan besar dan akuntansi menjadi tidak 

konservatif. 

Konsep konservatisme dikenal sebagai “pengakuan bias” dan dibagi 

menjadi dua sub-konsep yaitu conditional dan unconditional conservatism (Ball 

and Shivakumar; Beaver and Ryan dalam Sari dan Adhariani, 2009). Conditional 

conservatism mengacu pada konservatisme yang mengarah pada pemikiran bahwa 

pendapatan direfleksikan dalam pengakuan rugi dan laba dalam kondisi 

asymmetric timeliness, di mana asymmetric timeliness ini timbul akibat dari 

kecenderungan akuntan untuk menggunakan verifikasi tinggi atas pengakuan 
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kabar baik daripada kabar buruk dalam laporan keuangan. Sedangkan 

unconditional conservatism adalah munculnya bias di dalam pelaporan nilai buku 

yang rendah terhadap akun ekuitas pemegang saham. Menurut Watts dan 

Zimmerman (1986) konservatisme jenis ini tidak melakukan spesifikasi secara 

kondisional terhadap ekuitas atau pendapatan yang rendah, dan oleh karena itu 

tidak mengacu pada pengakuan kerugian yang berbasis waktu. 

Terdapat tiga model pengukuran tingkat konservatisme yang 

dikembangkan oleh Watts (2003b) dalam artikelnya yang berjudul “Conservatism 

in Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities” yaitu earning/stock 

return relation measures, earning/accrual measures dan net asset measures. 

Earning/stock return relation measures, pengukuran ini didasari dengan 

adanya stock market price yang berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai 

asset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi maupun laba tetap 

dilaporkan sesuai dengan waktunya. Basu (1997) dalam Watts (2003) menyatakan 

bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar 

buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu 

pengakuan). Dalam modelnya, Basu (1997) memprediksikan bahwa laba tahunan 

dan pengembalian saham cenderung merefleksikan kerugian dalam periode yang 

sama, tetapi pengembalian saham merefleksikan keuntungan lebih cepat daripada 

laba tahunan. 

Ukuran konservatisme yang kedua adalah earning/accrual measures 

selisih antara net income dan cash flow. Net income yang digunakan adalah net 

income sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan cash flow yang digunakan 
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adalah cash flow dari aktivitas operasional. Dalam mengukur konservatisme 

dengan menggunakan earning/accrual measures terdapat tiga model yaitu model 

Givoly dan Hayn (2000), model Zhang (2007) dan model Kasnik (1999). Givoly 

dan Hayn (2002) dalam Sari dan Adhariani (2009) membagi akrual menjadi dua, 

yaitu operating accrual yang merupakan jumlah akrual yang muncul dalam 

laporan keuangan sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan dan non-

operating accrual yang merupakan jumlah akrual yang muncul diluar hasil 

kegiatan operasional perusahaan. Apabila akrual bernilai negatif, maka laba 

digolongkan  konservatif. 

Model Zhang (2007) menggunakan conv_accrual sebagai salah satu 

pengukuran konservatisme. Conv_accrual didapatkan dengan membagi akrual 

non operasi dengan total aset. Dalam penelitian Zhang (2007) mengalikan 

conv_accrual dengan -1 bertujuan untuk mempermudah analisa. Dimana, semakin 

tinggi nilai  conv_accrual menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin 

tinggi juga. Model Kasznik (1999) yang paling sering digunakan adalah 

discretionary accrual. Kasznik (1999) memodifikasi Model Dechow et al. (1995)  

dengan memasukkan unsur selisih arus kas operasional (ΔCFO) untuk 

mendapatkan nilai akrual non-diskresioner dan akrual diskresioner. Karena 

Kasznik (1999) berpendapat bahwa perubahan arus kas dari hasil operasi 

perusahaan akan berkorelasi negatif dengan total akrual.   

Ukuran konservatisme yang ketiga adalah net asset measure. Ukuran ini 

digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan yaitu 

nilai aktiva yang understatement dan kewajiban yang overstatement. Salah satu 
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model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan 

Ryan (2000) yaitu dengan mengunakan market to book ratio yang mencerminkan 

nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, 

mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan 

mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya. 

2.4.2. Leverage 

 Perusahaan yang telah go public tentunya tidak akan lepas dari hutangyang 

dapat digunakan untuk memperluas usahanya secara ekstensifikasi maupun 

intesifikasi. Hutang yang digunakan untuk memperbesar ukuran perusahaan dapat 

diperoleh dari kreditor seperti bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya.Rasio 

leverage yang digunakaan untuk memproksikan debt covenant yangmerupakan 

salah satu hipotesis dalam teori akuntansi positif. Leverage menunjukkan seberapa 

besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat 

keamanan dari para pemberi pinjaman. Jika perusahaan telah diberi pinjaman oleh 

kreditor, maka kreditor secara otomatis mempunyai kepentingan terhadap 

terhadap keamanan dana yang ia pinjamkan, yang diharapkan dapat menghasilkan 

keuntungan. 

 Berdasarkan teori keagenan, terdapat hubungan keagenan antara manajer 

dengan kreditor. Perusahaan ingin menunjukkan kinerja yang baik terhadap 

pemberi pinjaman, agar mendapatkan utang jangka panjang. Jika perusahaan telah 

diberi pinjaman oleh kreditor, maka kreditor secara otomatis mempunyai 

kepentingan terhadap keamanan dana yang telah dipinjamkan. Oleh karena itu, 

perusahaan melakukan pelaporan keuangan secara optimis atau kurrang 
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konservatif dengan cara menaikkan nilai aset dan laba setinggi mungkin, serta 

menurunkan kewajiban dan beban. Hal tersebut dilakukan agar pemberi pinjaman 

merasa yakin dan memberikan dana pinjaman kepada perusahaan. 

 Lo (2006) dalam Deviyanti (2012) menyatakan jika perusahaan 

mempunyai hutang yang tinggi, maka kreditor juga mempunyai hak untuk 

mengetahui dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dengan 

demikian asimetri informasi antara kreditor dan perusahaan berkurang karena 

manajer tidak dapat menyembunyikan informasi keuangan yang mungkin akan 

dimanipulasi dengan cara melebih-lebihkan aset yang dimiliki perusahaan. Oleh 

karena itu, kreditor akan meminta manajer untuk melakukan pelaporan akuntansi 

secara konservatif agar perusahaan tidak berlebihan dalam melaporkan hasil 

usahanya. Lebih lanjut, semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar   

kemungkinan konflik yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang 

obligasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap 

akuntansi yang konservatis (Ahmed dan Duellman, 2006). 

Leverage diukur menggunakan debt to assets ratio (debt ratio). Debt ratio 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan hutang dengan total 

aktiva. Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva (Kasmir, 2014:156). 

Debt to assets ratio =
          

            
 

Pengukuran lain untuk struktur modal yaitu dengan menggunakan debt to 

equity ratio. Pengukuran ini digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. 
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Rasio ini dicari dengan membandingkan seluruh hutang yang terdiri dari hutang 

lancar dan hutang jangka panjang dengan seluruh ekuitas. Manfaat rasio ini yaitu 

untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik 

perusahaan (Kasmir, 2014:157). 

Debt to equity ratio =
          

            
 

Pengukuran struktur modal selanjutnya adalah long term debt to equity 

ratio (LTDtER). Rasio ini merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Tujuan pengukuran ini yaitu untuk mengukur seberapa bagian dari 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan 

cara membandingkan hutang jangka panjang dengan modal sendiri (Kasmir, 

2014:159). 

LTDtER = 
              

      
 

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan DAR untuk mengukur 

leverage. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian dari Noviantary dan Ratnadi 

(2015). Pemilihan pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai hutang serta aset perusahaan. Dari hasil pengukuran apabila rasionya 

tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dikarenakan dikhawatirkan 

perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang 

dimilikinya. 
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2.4.3. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran atau besarnya sebuah perusahaan 

yang dilihat dari besarnya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Wimelda dan 

Marlinah, 2013). Menurut Bahaudin dan Wijayanti (2011) ukuran perusahaan 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar (large size), perusahaan 

menengah (medium size) serta perusahaan kecil (small size). Perusahaan besar 

tergolong memiliki profit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

lebih kecil, oleh karena itu perusahaan besar lebih sering menghadapi risiko yang 

lebih besar. Perusahaan besar dihadapkan dengan besarnya biaya politis yang 

tinggi, sehingga perusahaan besar cenderung menggunakan prinsip akuntansi yang 

konservatif untuk mengurangi besarnya biaya politis. 

 Biaya politis mencakup semua biaya atau transfer kekayaan yang harus 

ditanggung perusahaan terkait tindakan-tindakan antitrust, regulasi, subsidi 

pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh, dan sebagainya (Watts dan Zimmerman, 

1990). Pemerintah akan memungut pajak yang relatif tinggi kepada perusahaan 

besar, karena seiring tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan besar , maka 

pajak yang harus dibayarkan akan mengikuti besarnya laba. Oleh karena itu, 

semakin besar ukuran perusahan akan menyebabkan semakin besar pula biaya 

politis yang harus dibayarkan, sehingga untuk mengurangi biaya politis tersebut 

perusahaan berupaya untuk melaporkan laba secara konservatif dengan tujuan 

agar laba tidak terlihat tinggi. 

 Tidak seperti perusahaan besar yang cenderung menyajikan laba yang 

konservatif untuk mengurangi biaya politis, perusahaan kecil akan lebih optimis 
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dalam melakukan pelaporan laba. Hal tersebut dikarenakan perusahaan kecil tidak 

terlalu menjadi sorotan pemerintah. Perusahaan kecil tidak terdorong untuk 

melakukan pelayanan publik dan kepentingan sosial lainnya sehingga pajak yang 

dibayarkan pun relatif rendah (Deviyanti, 2012). Oleh karena itu, mereka 

cenderung mengurangi tingkat penerapan konservatisme dalam pelaporan 

keuangannya. 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian 

Noviantary dan Ratnadi (2015). Ukuran perusahaan dihitung dengan 

menggunakan proksi logaritma dari total aktiva perusahaan. Penggunaan proksi 

ini karena ukuran perusahaan berhubungan dengan fleksibilitas dan kemampuan 

untuk mendapatkan dana dan memperoleh laba dengan melihat pertumbuhan aset 

perusahaan. Selain itu, total aset memiliki sifat jangka panjang dibandingkan 

dengan penjualan. 

Size = Log Natural (Total Aktiva) 

2.4.4. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan saham oleh perusahaan merupakan mekanisme yang 

digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan 

perusahaan, karena di dalam kepemilikan saham terdapat persentase saham yang 

dimiliki oleh manajer secara pribadi (Susiana dan Herawaty, 2007).Selain itu, 

Oktadella (2011) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai persentanse 

saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan perusahaan yang meliputi komisaris, direksi, dan karyawan. 
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 Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham 

manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan anatara manajer dengan 

pemegang saham yang keduanya menginginkan penyajian informasi yang 

berkualitas dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi proposi 

kepemilikan manajerial maka manajer yang bertindak bukan hanya sebagai agen 

tetapi juga sebagai pemilik dan hal tersebut dapat membuat konflik kepentingan 

antara pemilik dan manajer. Berkurangnya konflik antara pemilik dan manajer 

dikarenakan menurunnya motif bonus yang ingin diperoleh manajer, sehingga 

manajemen laba dengan cara memaksimalkan laba yang biasa dilakukan manajer 

untuk mencapai target laba juga ikut berkurang. Hal tersebut tentu akan membuat 

pelaporan laba cenderung konservatif.  

 Berbeda dengan persentase kepemilikan manajerial yang tinggi, rendahnya 

kepemilikan manajerial akan menyebabkan pelaporan keuangan cenderung tidak 

konservatif. Sesuai dengan bonus plan hypothesis, manajer akan berperilaku 

seiring dengan bonus yang diberikan (Alfina, 2006) dalam (Ardina, 2012). 

Paparan terkait dengan kepemilikan manajerial mengindikasikan bahwa dengan 

adanya kepemilikan manajerial akan menyebabkan penyajian informasi dalam 

laporan keuangan cenderung konservatif, akan tetapi terdapat pula argumen yang 

menyatakan dengan adanya kepemilikan manajerial justru dapat membuat 

pelaporan laba menjadi tidak konservatif. 

 Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh manajemen (direksi, komisaris, karyawan). Dalam penelitian ini, 

kepemilikan manajerial digunakan untuk menjelaskan plan bonus hypothesis 
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seperti pada penelitian Oktadella (2011). Kepemilikan manajerial diukur dengan 

persentase saham yang dimiliki direksi, komisaris, dan karyawan kemudian 

persentase tersebuat dibuat dalam bentuk desimal. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

   
                                   

                   
       

2.4.5. Ukuran Dewan Komisaris 

 Ukuran dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan 

komisarisdalam menjalankan tugasnya. Menurut pedoman umum Good Corporate 

Governance Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan 

dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam 

pengambilan keputusan (Basti. 

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

yang kuat sebagai mekanisme corporate governance mensyaratkan tingkat 

konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. 

Untuk menentukan ukuran dewan komisaris yang tepat, dewan direksi harus 

mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keefektifan dari dewan komisaris seperti, 

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

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

komisaris yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan maka akan membantu 

kinerja dari dewan direksi dalam melakukan tugas pengawasan untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.  
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 Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan 

memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat 

manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing 

perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi 

manajemen maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan 

suatu perusahaan. Peran dewan komisaris lebih ditekankan pada fungsi 

monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran ini diharapkan dapat 

meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan 

pemegang saham. 

2.4.6. Profitabilitas 

 Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan salah 

satu informasi yang dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. Laba 

merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan. Penyajian informasi laba 

merupakan fokus kinerja perusahaan yang sangat penting. Laba dapat 

memberikan sinyal yang positif mengenai prospek perusahaan di masa depan. 

Pertumbuhan laba perusahaan yang baik akan mencerminkan bahwa kinerja 

perusahaan juga baik. Karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu 

perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapai oleh perusahaan akan 

mengindikasikan kinerja perusahaan yang semakin baik. 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(profit). Laba diperoleh dari selisih antara harta yang masuk (pendapatan dan 

keuntungan) dan harta yang keluar (beban dan kerugian). Profitabilitas dapat 

diukur melalui jumlah laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi 
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atau aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Rasio profitabilitas 

merupakan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

 Wardhani (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang 

konservatif. Hal ini dikarenakan konservatisme akuntansi dapat digunakan sebagai 

bagian dari manajemen laba yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengatur 

laba agar terlihat rata dan tidak terlalu memiliki fluktuasi yang tinggi. 

Profitabilitas juga bisa dihubungkan dengan aspek biaya politis. Karena 

perusahaan yang menghasilkan profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba 

yang tinggi pula sehingga akan menimbulkan aspek biaya politis yang tinggi 

seperti pajak yang besar. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas 

yang tinggi lebih memilih menerapkan akuntansi yang konservatif untuk tujuan 

mengurangi besarnya biaya politis yang harus dibayarkan. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas 

diantaranya adalah return on equity (ROE), return on assets (ROA), net profit 

margin (NPM), dan laba per saham (EPS) (Kasmir, 2014:198). 

Return on equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang diperoleh dari 

hasil pengembalian ekuitas atas rentabilitas modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 

efisiensi dengan menggunakan modal sendiri. Cara pengukuran rasio ini yaitu 

dengan membandingkan laba sesudah bunga dan pajak dengan equity. 

ROE = 
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Net profit margin (NPM) merupakan salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur margin laba atas penjualan. Profitabilitas diproxy dengan net 

profit margin (NPM). Diukur dengan rumus sebagai berikut: 

NPM = 
                         

                
 

Laba per saham  merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. 

Cara mengukur rasio ini dengan membandingkan laba saham biasa dengan saham 

yang beredar.  

EPS = 
                

                  
 

Penelitian ini menggunakan pengukuran ROA yang dirujuk dalam 

penelitian Padmawati dan Facrurrozie (2015). Menurut Kasmir (2014:199) return 

on assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva untuk menghasilkan laba. 

Pemilihan pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

laba serta aset perusahaan. Dari hasil pengukuran apabila rasionya tinggi artinya 

semakin baik asumsi kinerja perusahaan tersebut dari sisi pengelolaan aktivanya, 

maka semakin besar laba yang dihasilkan suatu perusahaan. Alasan menggunakan 

pengukuran ini karena ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana 

seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. Cara 

pengukuran rasio ini diukur dengan rumus sebagai berikut yaitu: 

ROA= 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

mengenai konservatisme akuntansi, seperti penelitian yang dilakukanoleh Ahmed 

dan Duellman (2007) yang menguji mengenai karakteristik dewan terhadap 

konservatisme akuntansi menemukan bukti bahwa inside directors berhubungan 

negatif signifikan dengan konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran 

akrual, sedangkan outside directors berhubungan positif. Ukuran dewan yang 

diukur dengan ukuran akrualmenunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan 

konservatisme akuntansi, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol berhubungan negatif dan tidak signifikan 

Lafond dan Roycowdhury (2007) meneliti tentang managerial ownership 

and accounting conservatism. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan resiko litigasi terhadap 

konservatisme akuntansi. Hasil penelitian menunjukan managerial ownership 

berpengaruh negatif terhadap accounting conservatism sedangkan leverage, firm 

size, dan litigation risk berpengaruh positif terhadap accounting conservatism. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wardhani (2008) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh karakteristik dewan sebagai bagian dari corporate 

governance terhadap konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan. 

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan laporan keuangan dari tahun 2003 sampai 2006. Penelitian 

ini menggunakan dua metode pengukuran konservatisme yaitu dengan ukuran 

konservatisme accrual dan ukuran konservatisme market to book value. Uji 
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hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi OLS dengan pooled data dan 

analisis panel data dengan menggunakan model efek tetap. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap tingkat konservatisme yang diukur dengan menggunakan 

ukuran akrual. Penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh dari independensi 

komisaris dan kepemilikan manajerial terhadap tingkat konservatisme akuntansi 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan ukuran akrual. Lebih lanjut, dengan 

menggunakan ukuran konservatisme pasar, penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi proporsi komisaris independen terhadap total jumlah komisaris 

maka semakin besar pula tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan 

ukuran pasar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum (2010) bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, leverage dan risiko litigasi 

terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol 

berupa ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

Leverage dan risiko litigasi berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

akuntansi, Ukuran perusahaan yang merupakan variabel kontrol mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) bertujuan untuk 

menganalisis independensi komisaris, kepemilikan manajerial, keberadaan komite 

audit, ukuran dewan komisaris dan jumlah pertemuan dewan komisaris terhadap 

konservatisme laporan keuangan sebagai salah satu mekanisme corporate 
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governance. Metode pengukuran yang digunakan yaitu akrual dan nilai pasar serta 

menggunakanvariabel kontrol berupa kepemilikan institusional, ukuran 

perusahaan dan leverage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 

dewan komisaris, leverage dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran akrual, 

sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran nilai 

pasar. 

Endah Widayanti (2011) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan konservatisme. Penelitian ini 

bertujuan  untuk menganalisis kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan publik, biaya litigasi, pertumbuhan perusahaan, debt covenant, dan 

biaya pajak politik terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan 

manajerial, struktur kepemilikan publik, biaya litigasi, pertumbuhan perusahaan 

dan debt covenant tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari terhadap 

konservatisme akuntansi. Namun, terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya 

pajak dan politik terhadap konservatisme akuntansi. 

Ayu Martaning Yogi Ardina (2012) melakukan penelitian mengenai 

penggunaan perspektif positive accounting theory terhadap konservatisme 

akuntansi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis kepemilikan 

manajerial, kepemilikan publik, leverage, ukuran perusahaan, arus kas terhadap 

konservatisme akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 
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manajeial, kepemilikan publik, leverage, dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi di Indonesia. Berdasarkan 

penelitian ini, hanya arus kas operasi yang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi.  

Deviyanti (2012) meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penerapan Konservatisme dalam Akuntansi (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Hasil penelitian 

ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial dan konstutisional berpengaruh 

secara negatif terhadap penerapan konservatisme  akuntansi yang berarti semakin 

besar kepemilikan manajerial dan institusional, perusahaan semakin tidak 

konservatif. Selain itu, penelitian tersebut membuktikan bahwa kepemilikan 

publik, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh positif dengan penerapan 

konservatisme akuntansi di Indonesia. 

Angga Alfian (2013) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pemilihan konservatisme akuntansi. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis rasio leverage, ukuran perusahaan, intensitas modal, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kesempatan tumbuh terhadap 

konservatisme akuntansi. Hasil penelitian menunjukan tidak semua faktor-faktor 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan akuntansi konservatisme dalam 

laporan keuangan. Hanya variabel rasio leverage, intensitas modal dan 

kesempatan tumbuh yang menunjukan hasil berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan konservatisme akuntansi.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Dinny Prastiwi Brilianti (2013) bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

leverage, dan komite audit terhadap konservatisme akuntansi. Populasi dalam 

penelitian ini diperoleh sebanyak 147 perusahaan. Sampel penelitian ini di ambil 

dengan metode purposive sample, sampel yang masuk dalam kriteria sebanyak 46 

perusahaan. Unit analisis sampel sebanyak 92 annual report, dengan data outlier 

sebanyak 5 sehinnga jumlah sampel menjadi sebanyak 87 perusahaan. Penelitian 

ini menggunakan metode analisis data berupa regresi linear berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap konservatisme akuntansi. sedangkan kepemilikan institusional, 

leverage, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kd Sri Lestari Dewi dan I Ketut 

Suryanawa (2014) bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan struktur 

kepemilikan manajerial, leverage, dan financial distress pada konservatisme 

akuntansi. Sampel penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Sampel penelitian ini berjumlah 37 

perusahaan yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan Uji F dan Uji T dalam 

menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan struktur kepemilikan 

manajerial dan leverage terhadap konservatisme akuntansi terdapat pengaruh yang 

signifikan positif. Sedangkan financial distress berpengaruh signifikan negatif 

pada konservatisme akuntansi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Radyasinta Surya Pratanda (2014) 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme good corporate governance, 

likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap konservatisme akuntansi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2010-2012. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu perusahaan yang memiliki data lengkap mengenai 

struktur kepemilikan dan komisaris independen. Sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 38 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 114 unit analisis. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, likuiditas, 

profitabilitas, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. Secara parsial variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, 

profitabilitas, dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa dari 114 perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel, sebanyak 50 

perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi dan sisanya sebanyak 64 

menerapkan akuntansi optimis (liberal). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih 

banyak perusahaan yang belum menggunakan akuntansi konservatif. 

 Sari, dkk (2014) melakukan penelitin tentang pengaruh struktur 

kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan 

publik, debt covenant dan growth opportunities terhadap konservatisme akuntansi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kepemilikan institusional, 
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struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan publik, debt covenant dan 

growth opportunities terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian 

menunjukan struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi, struktur kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, struktur kepemilikan publik 

dan growth opportunities berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi, dan debt covenant berpengaruh positif signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Judul  Hasil  

1 

Ahmed dan 

Duellman 

(2007) 

Accounting 

Conservatism and 

Board of Director 

Characteristics: An 

Empirical Analysis 

1. Inside directors  

berhubungan negatif 

terhadap konservatisme 

akuntansi, sedangkan 

outside directors 

berhubungan positif. 

2. Ukuran dewan tidak 

signifikan. 

2 

Lafond dan 

Roycowdhury 

(2007) 

Managerial Ownership 

and Accounting 

Conservatism 

1. Managerial ownership 

berpengaruh negatif 

terhadap accounting 

conservatism. 

2. Leverage, firm size, dan 

litigation risk 

berpengaruh positif 

terhadap accounting 

conservatism. 

3 
Wardhani 

(2008) 

Tingkat konservatisme 

akuntansi di Indonesia 

dan hubungannya 

dengan karakteristik 

dewan 

1. Keberadaan komite 

audit berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap tingkat 

konservatisme dengan 

ukuran akrual 

2. kepemilikan manajerial 
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dan independensi 

komisaris tidak 

berpengaruh positif, 

tetapi independensi 

komisaris mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap konservatisme 

dengan ukuran pasar 

4 
Widyaningrum 

(2008) 

Pengaruh kepemilikan 

manajerial, leverage 

dan risiko litigasi 

terhadap konservatisme 

akuntansi 

1. Kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif 

terhadap konservatisme 

akuntansi 

2. Leverage dan risiko 

litigasi berpengaruh 

negative terhadap 

konservatisme akuntansi  

3. Ukuran perusahaan yang 

merupakan variabel 

kontrol mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

5 
Rahmawati 

(2010) 

Pengaruh Karakteristik 

Dewan sebagai salah 

satu Mekanisme 

Corporate Governance 

terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

1. Ukuran dewan 

komisaris, leverage dan 

ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi 

yang diukur dengan 

ukuran akrual. 

2. kepemilikan 

institusional dan ukuran 

perusahaan mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap konservatisme 

akuntansi yang diukur 

dengan ukuran nilai 
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pasar. 

6 
Endah Widayati 

(2011) 

Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Pilihan Perusahaan 

Konservatisme 

1. Struktur kepemilikan 

institusional, struktur 

kepemilikan manajerial, 

struktur kepemilikan 

public, biaya 

litigasi,pertumbuhan 

perusahaan dan debt 

covenant tidak terdapat 

pengaruh yang 

signifikan dari terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

2. Terdapat pengaruh yang 

signifikan dari biaya 

pajak dan politik 

terhadap konservatisme 

akuntansi. 

7 

Ayu Martaning 

Yogi Ardina 

(2012) 

Penggunaan Perspektif 

Positive Accounting 

Theory Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi Di Indonesia 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Yang Tercatat Di Bursa 

Efek Indonesia) 

1. Kepemilikan manajeial, 

kepemilikan publik, 

leverage, dan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi 

di Indonesia. 

2. Arus kas operasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi 

8 

Dyahayu Artika 

Deviyanti 

(2012) 

 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Penerapan 

Konservatisme dalam 

Akuntansi (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

 

1. Struktur kepemilikan 

manajerial, publik dan 

institusional berpengaruh 

negatif terhadap 

penerapan konservatisme 

2. Ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh 

positif terhadap 

penerapan konservatisme 

9 
Angga Alfian 

(2013) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Berpengaruh 

Terhadap Pemilihan 

1. Tidak semua faktor-

faktor berpengaruh 

signifikan terhadap 



57 

 

 
 

Konservatisme 

Akuntansi (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di BEI 

Tahun 2009-2011) 

pemilihan akuntansi 

konservatisme dalam 

laporan keuangan. 

2. Rasio leverage, 

intensitas modal dan 

kesempatan tumbuh 

berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan 

konservatisme akuntansi 

10 
Dinny Prastiwi 

Brilianti (2013) 
 

1. Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap konservatisme 

akuntansi. 

2. Kepemilikan 

institusional, laverage, 

dan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

11 

Ni Kade Sri 

Lestari dan I 

Ketut Suryanawa 

(2014)  

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan Manajerial, 

Leverage, dan Financial 

Distress terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

1. Struktur kepemilikan 

manajerial dan leverage 

terhadap konservatisme 

akuntansi terdapat 

pengaruh yang 

signifikan positif. 

2. Financial distress 

berpengaruh signifikan 

negatif pada 

konservatisme 

akuntansi. 

12 
Radyasinta 

Surya Pratanda 

(2014)  

Pengaruh Mekanisme 

Good Corporate 

Governance, 

Likuiditas, 

Profitabilitas dan 

Leverage terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

1. Secara simultan variabel 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan 

institusional, komisaris 

independen, likuiditas, 

profitabilitas, dan 

leverage berpengaruh 

signifikan terhadap 

konservatisme 

akuntansi.  

2. Secara parsial variabel 
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kepemilikan manajerial, 

komisaris independen, 

profitabilitas, dan 

leverage berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap konservatisme 

akuntansi. 

3. Sedangkan variabel 

kepemilikan 

institusional dan 

likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

13 Sari dkk (2014) 

Pengaruh  Struktur 

Kepemilikan 

Institusional, Struktur 

Kepemilikan 

Manajerial, Struktur 

Kepemilikan Publik, 

Debt Covenant dan 

Growth Opportunities 

Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

1. Struktur kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap konservatisme 

akuntansi 

2. Struktur kepemilikan 

manajerial berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap konservatisme 

akuntansi 

3. Struktur kepemilikan 

publik dan growth 

opportunities 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi 

4. Debt covenant 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi 

Sumber: Berbagai Jurnal Pendukung Penelitian, 2017 

2.6. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir pada penelitian ini mengacu pada kajian pustaka dan 

penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme 

akuntansi. Hal ini mendorong peneliti untuk menggunakan beberapa faktor yang 
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mempengaruhi konservatisme akuntansi yaitu leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas. 

2.6.1. Pengaruh Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi 

 Rasio leverage menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan yang 

disediakan oleh pihak kreditur. Untuk memberikan kepercayaan kepada pihak 

eksternal akan keamanan dana yang telah diberikan, manajemen perusahaan akan 

cenderung memilih prosedur akuntansi yang akan menurunkan laba, dengan 

demikian laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi. 

 Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajer, pemegang saham dan 

kreditur mungkin terjadi konflik kepentingan ketika perusahaan menggunakan 

hutang sebagai salah satu sumber pendanaannya. Konflik tersebut tercermin dari 

kebijakan dividen, kebijakan investasi serta penambahan utang baru (Juanda, 

2007). Ketiga kebijakan tersebut dapat digunakan pemegang saham untuk 

mengatur manajer dan mentransfer kekayaan dari tangan kreditur. Sementara itu 

pihak kreditur mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang 

diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya dimasa mendatang.  

 Pada perusahaan yang mempunyai utang relatif tinggi, kreditur 

mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan 

operasi dan akuntansi perusahaan. Hak lebih besar yang dimiliki kreditur akan 

mengurangi asimetri informasi di antara kreditur dengan manajer perusahaan. 

Manajer mengalami kesulitan untuk menyembunyikan informasi dari kreditur. 

Kreditur berkepentingan terhadap distribusi aktiva bersih dan laba yang lebih 
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rendah kepada manajer dan pemegang saham sehingga kreditur cenderung 

meminta manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 2005). 

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat hutang atau leverage suatu perusahaan, 

maka permintaan akan penerapan akuntasi yang konservatif semakin tinggi pula 

karena disini kreditur berkepentingan terhadap keamanan dananya yang 

diharapkan dapat menguntungkan bagi dirinya. 

 Biasanya, semakin tinggi tingkat leverage maka semakin besar 

kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjan kredit, sehingga perusahaan 

akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi yang dapat dilakukan 

dengan cara mengurangi biaya-biaya yang ada. Oleh karena itu, tidak hanya 

kreditur saja yang dapat mengawasi aktivitas perusahaan, tetapi mekanisme 

corporate governance juga ikut berperan dalam mengawasi penggunaan dana dari 

kreditor oleh pihak manajemen perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi cenderung menggunakan akuntansi yang konservatif. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar kemungkinan 

konflik yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi 

yang konservatis (Ahmed dan Duellman, 2007). Penelitian yang dilakukan Lo 

(2005) dan LaFond (2007) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap konservatisme akuntansi. 

2.6.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator untuk mengamati 

besarnya biaya politis. Watts dan Zimmerman (1990) dalam Ardina (2012) 
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berpendapat bahwa political cost hypothesis dapat memprediksikan bahwa 

perusahaan besar lebih sensitif terkait dengan biaya politis. Hal tersebut 

mengakibatkan salah satu pemicu manajer untuk melakukan penurunan laba 

dengan tujuan untuk meminimalkan risiko politik berupa biaya-biaya politik.  

Biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus 

ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan antitrust, regulasi, 

subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh dan lain sebagainya (Watts dan 

Zimmerman, 1978). Biaya politis timbul karena adanya konflik kepentingan 

antara (manajer) dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Perusahaan yang 

berukuran besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Jika 

perusahaan berukuran besar mempunyai laba tinggi secara relatif permanen, maka 

pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik 

yang lebih tinggi kepada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung 

melaporkan keuangannya secara konservatif untuk mengurangi biaya politis.  

Ukuran perusahaan digunakan untuk menjelaskan political cost hypothesis 

dalam positive accounting theory. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi tingkat 

biaya politis yang dihadapi perusahaan sehingga akan mempengaruhi penggunaan 

prinsip akuntansi yang konservatis (Wardhani, 2008). Yang dimaksud biaya 

politis disini adalah pajak yang dikenakan perusahaan oleh pemerintah karena 

semakin besar ukuran perusahan, maka pajak yang ditanggung semakin besar pula 

sehingga hal ini akan mempengaruhi penggunaan prinsip akuntansi yang 

konservatif pula. 
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Perusahaan berukuran besar akan cenderung melaporkan laba rendah 

secara relatif permanen dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif. Oleh 

karena itu, laba yang dilaporkan akan menjadi lebih kecil sehingga pajak yang 

harus dibayar semakin kecil pulasehingga terdapat hubungan positif antara ukuran 

perusahaan terhadap konservatisme. Hal ini didukung  oleh hasil penelitian Lo 

(2005) serta hasil penelitian Deviyanti (2012) yang menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.  

2.6.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Kepemilikan manajerial berkaitan erat dengan penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan. Manajer cenderung menjadi 

sumber informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini ataupun masa yang akan 

datang. Kepemilikan manajerial yang semakin tinggi atas saham yang ada dalam 

perusahaan akan mendorong manajer cenderung memilih akuntansi yang 

konservatif. Perasaan memiliki manajer terhadap suatu perusahaan tersebut 

membuat manajer tidak hanya memikirkan bonus yang akan didapatkan apabila 

labanya tinggi tetapi manajer lebih mementingkan kontinuitas perusahaan dalam 

jangka panjang sehingga manajer tertarik untuk mengembangkan perusahaan. 

Semakin besar kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan 

persentase kepemilikan saham perusahaan maka manajerial akan semakin konsen 

terhadap persentase kepemilikannya sehingga kebijakan yang diambil semakin 

konservatif dan sebaliknya, jika kepemilikan manajerial rendah maka manajer 

cenderung kurang konservatif atau cenderung melaporkan laba yang lebih tinggi, 
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karena akan membawa keuntungan bagi manajer yang diterima melalui komisi 

sesuai dengan besarnya laba. Hal mengindikasikan bahwa jika manajer memiliki 

kepemilikan saham yang besar, maka manajer akan lebih cenderung melaporkan 

laba secara konservatif karena rasa memiliki manajemen terhadap perusahaan 

cenderung lebih besar sehingga manajemen cenderung berkeinginan untuk 

memperbesar perusahaan dengan menggunakan cadangan tersembunyi yang dapat 

meningkatkan jumlah investasi serta dapat mendorong manajer melaporkan laba 

lebih besar. 

Plan bonus hypothesis dalam positive accounting theory menyatakan 

bahwa manajer akan bertindak seiring dnegan bonus yang diberikan. Bonus 

diberikan apabila target laba yang diinginkan oleh pemilik perusahaan terpenuhi. 

Oleh karena itu manajer akan melakukan manajemen laba dengan cara 

memaksimalkan laba agar target laba terpenuhi. Praktik tersebut membuat 

pelaporan laba menjadi kurang konservatif dan dapat menyesatkan pengguna 

laporan keuangan. 

Kepemilikan manajerial yang rendah akan menyebabkan laporan keuangan 

cenderung tidak konservatif, karena rendahnya kepemilikan manajerial maka 

manajer akan lebih mengutamakan untuk mengejar bonus daripada 

mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan. Semakin rendah kepemilikan 

manajerial akan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak konservatif, hal ini 

didukung oleh penelitian Dewi dan Suryanawa (2014) yang menyimpulkan bahwa 

struktur kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif teradap 

konservatisme akuntansi.  



64 

 

 
 

2.6.4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Karakteristik dewan komisaris secara umum dan khususnya komposisi 

dewan dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen 

laba. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap 

operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat 

memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan 

keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan 

keuangan. Dapat dikatakan bahwa komposisi dewan komisaris yang terdiri dari 

anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan 

mempengaruhi tindakan manajer untuk melakukan kecurangan dengan cara 

membesar-besarkan laba dan memanipulasi laba. 

Dewan komisaris merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

manajer dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam penerapan kebijakan 

konservatisme akuntansi. Dewan komisaris memegang peranan yang sangat 

signifikan bahkan peran yang utama dalam penentuan strategi perusahaan 

tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep two tiers, 

dimana dewan terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. 

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang 

akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun 

jangka panjang. Sedangkan peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih 

ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Sesuai 

dengan teori keagenan, Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir 
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permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. 

Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan 

direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham (Wardhani, 2006). 

Semakin besar jumlah dewan komisaris maka fungsi service dan kontrol 

akan semakin baik karena akan semakin banyak keahlian dalam memberikan 

nasehat yang bernilai dalam strategi dan penyelenggaraan perusahaan.Ukuran 

dewan (komisaris) juga dapat mempengaruhi kemampuan memonitor proses 

pelaporan keuangan dan ukuran atau jumlah dewan mampu mengurangi konflik 

kepentingan antara stakeholders dan meningkatkan kepercayaan investor. 

Fungsi service dan kontrol dewan komisaris sebagai mekanisme  

corporate governance ini dapat dilihat sebagai suatu sinyal kepada para investor 

bahwa perusahaan telah dikelola sebagaimana mestinya (sinyal positif). Investor 

diharapkan akan menerima sinyal ini dan bersedia membayar premium yang lebih 

tinggi untuk perusahaan yang well-governed di Indonesia.  

2.6.5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Konservatisme Akuntansi 

Laporan  keuangan  yang dihasilkan  perusahaan  merupakan  salah  satu  

informasi  yang  dapat  digunakan dalam  menilai  kinerja  perusahaan.  Kinerja  

perusahaan  adalah  pengukuran prestasi  perusahaan  yang  ditimbulkan  sebagai  

akibat  dari  proses  pengambilan keputusan  manajemen  yang  kompleks  dan  

sulit,  karena  menyangkut efektivitas  pemanfaatan  modal,  efisiensi,  dan  

rentabilitas  dari  kegiatan perusahaan.  Laba  merupakan  salah  satu  indikator  

kinerja  suatu  perusahaan. Penyajian  informasi  laba  merupakan  fokus  kinerja  
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perusahaan  yang  penting. Laba dapat memberikan sinyal positif mengenai 

prospek perusahaan di masa depan. Tanpa adanya laba maka akan sangat sulit 

bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. 

Berdasarkan teori signaling ada hubungannya dengan profitabilitas bahwa 

laba akan memberikan sinyal yang positif mengenai prospek perusahaan dimasa 

depan tentang kinerja perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan laba yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun, dapat memberikan sinyal yang positif mengenai 

kinerja perusahaan. Pertumbuhan  laba  perusahaan  yang  baik mencerminkan  

bahwa  kinerja  perusahaan  juga  baik.  Karena  laba  merupakan ukuran  kinerja  

dari  suatu  perusahaan,  maka  semakin  tinggi  laba  yang  dicapai perusahaan, 

mengindikasikan semakin baik kinerja  perusahaan. 

Profitabilitas dapat diukur melalui jumlah laba operasi, laba bersih,  

tingkat pengembalian investasi atau aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas  

pemilik. Rasio profitabilitas menunjukan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Menurut Wardhani (2008), perusahaan yang memiliki 

tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk memilih metode akuntansi 

yang konservatif. Hal ini dikarenakan konservatisme akuntansi dapat digunakan 

sebagai bagian dari manajemen laba yang dapat digunakan manajer untuk 

mengatur laba agar terlihat rata dan tidak memiliki fluktuasi yang tinggi. 

Sedangkan menurut Lasdi (2008), hubungan profitabilitas jika dikaitkan dengan 

aspek biaya politis adalah perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan 

menghasilkan laba yang tinggi pula sehingga aka nada aspek biaya politis yang 

tinggi seperti pajak yang besar. Hal ini menyebabkan perusahaan dengan 
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profitabilitas yang tinggi akan lebih memilih untuk menerapkan metode akuntansi 

yang konservatif dalam rangka untuk mengurangi biaya politis tersebut.  

2.6.6. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, 

Ukuran Dewan Komisaris dan Profitabilitas Secara Simultan 

terhadap Konservatisme Akuntansi 

Konservatisme merupakan prinsip yang mengakui hutang dan biaya 

dengan segera, tetapi laba dan aset tidak segera diakui walaupun kemungkinan 

terjadinya besar. Dengan demikian, laba yang disajikan dalam laporan keuangan 

memuat prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko. 

Akan tetapi, prinsip ini dapat menyebabkan fluktuasi laba karena laba yang 

dilaporkan sekarang dapat menjadi understatement dan laba yang dilaporkan di 

masa mendatang menjadi overstatement. Penelitian ini mengungkapkan beberapa 

faktor yang diduga berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, yaitu leverage, 

ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan 

profitabilitas. Variabel kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris yang 

merupakan bagian dari mekanisme Good Corporate Governance dapat 

memoderasi permasalahan keagenan yang terjadi antara pemilik dan manajer, 

sehingga diduga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi dimana salah satu faktor yang mendasari diterapkan atau 

tidaknya akuntansi yang konservatif dalam perusahaan adalah masalah keagenan 

yang terjadi antara pemilik dan manajer. Leverage, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas turut memberikan dorongan kepada pihak manajemen untuk 

menerapkan prinsip yang konservatif dalam mengolah laporan keuangan 
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perusahaan. Dengan demikian, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap penerapan konservatisme akuntansi. 

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Penelitian 

 

2.7. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengacu pada perumusan 

masalah dan kajian empiris yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 

H1:   Leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

H2:   Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi 

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi 

H4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi 

H5:   Profitabilitas berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi 

H5 + 

H4 + 

H3 +

 

H2 +

 

H1 + 

Leverage  

Ukuran Perusahaan 

Kepemilikan Manajerial  

Ukuran Dewan Komisaris  

Profitabilitas  

Konservatisme Akuntansi 

H6 + 
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H6: Leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan 

komisaris dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap 

konservatismeakuntansi.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

pengaruh leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, ukuran dewan 

komisaris dan profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan 

pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 69 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2011-2015. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Dari lima variabel independen yakni; leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas. 

Terdapat dua variabel yang berpengaruh dan tiga variabel yang tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sehingga dari enam 

hipotesis yang telah dirumuskan terdapat tiga hipotesis diterima dan tiga 

hipotesis ditolak. 

2. Leverage yang diukur dengan debt to asset ratio berpengaruh signifikan 

positif terhadap konservatisme akuntansi. Ukuran dewan komisaris  yang 

diukur dengan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. 

Demikian juga profitabilitas yang diukur dengan return on asset 

berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi. 
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3. Political cost yang diproksikan dengan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Kemungkinan tidak 

berpengaruhnya ukuran perusahaan disebabkan karena tidak semua 

perusahaan besar menghindari adanya biaya politis seperti pajak dengan 

cara menggunakan prinsip konservatisme. Perusahaan yang besar 

cenderung lebih memfokuskan terhadap upaya menampilkan laba yang 

besar agar menarik perhatian investor, dan mendapat kepercayaan 

masyarakat dibandingkan memilih menggunakan metode konservatisme 

untuk meminimalkan biaya politis.  

4. Bonus plan yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Kemungkinan tidak 

berpengaruhnya kepemilikan manajerial disebabkan karena kepemilikan 

manajerial perusahaan sampel tergolong rendah. 

5. Profitabilitas berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi dengan arah 

hubungan negatif. Adanya hubungan negatif antara profitabilitas dengan 

konservatisme tidak sesuai dengan signaling theory karena perusahaan 

tidak menggunakan prinsip konservatisme pada saat profitabilitas tinggi 

untuk menjaga eksistensi perusahaan tersebut di mata investor maupun 

masyarakat. Sedangkan pada saat profitabilitas rendah maka perusahaan 

lebih menerapkan prinsip konservatisme untuk mengantisipasi berita 

buruk dan menganalisa lebih lanjut penyebab menurunnya profitabilitas.  

  



125 

 

 

 
 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian hanya perusahaan sektor 

pertambangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti 

penerapan konservatisme akuntansi bukan hanya di sektor pertambangan 

saja, karena masih banyak sektor-sektor lain seperti perusahaan 

manufaktur, perusahaan real estate, perusahaan property, dll.  

2. Berdasarkan dari hasil uji koefisien determinasi, ditemukan bahwa nilai R 

Square hanya sebesar 21,5%. Hal tersebut memiliki arti, bahwa variabel 

independen di dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan tentang 

penerapan konservatisme akuntansi sebesar 21,5%. Oleh sebab itu, 

penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi konservatisme akuntansi dikarenakan nilai R Square hanya 

sebesar 21,5% sehingga masih ada 78,5% lagi variabel independen lain 

yang mampu menjelaskan atau mempengaruhi konservatisme akuntansi. 

Variabel lain yag mempengaruhi konservatisme akuntansi seperti,  

pertumbuhan perusahaan, kesulitan keuangan dan karakteristik dari dewan 

dalam mengimplementasikan corporate governance dalam perusahaannya. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur lain dari 

ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas karena pada 

penelitian ini ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak terbukti 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan profitabilitas 
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justru berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Alat ukur 

lain dari ukuran perusahaan seperti total penjualan dan total laba. Leverage 

bisa diukur dengan menggunakan DER, dll. Profitabilitas bisa diukur 

dengan menggunakan ROE, NPM, dll. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan ukuran akrual dalam menilai 

konservatisme akuntansi.Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menggunakan ukuran lain dari konservatisme seperti ukuran nilai pasar 

dan ukuran asymmetric timelines agar mendapatkan hasil yang lebih 

komprehensif. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Oleh karena itu, manajer perusahaan disarankan untuk lebih berperan aktif 

dalam kepemilikan manajerial sehingga presentase saham yang dimiliki 

manajemen meningkat. 

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Adnya hubungan 

negatif antara profitabilitas dengan konservatisme dalam penelitian 

dikarenakan sampel perusahaan banyak yang mengalami kerugian. 

Sehingga perusahaan disarankan untuk meningkatkan profitabilitas dengan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. 
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