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SARI 

 

Yazidah, Izzatul. 2011. ”Pengaruh Mekanisme Internal Corporate Governance 

terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

di BEI Tahun 2004 – 2009”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Asrori, M.S. Pembimbing II. 

Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si. 

 

Kata kunci : konservatisme, corporate governance, independensi komisaris, 

kepemilikan manajerial, komite audit, rasio book to market. 

 

Konservatisme akuntansi dapat digunakan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas akurat dan 

dapat memberikan informasi yang transparan bagi investornya. Tetapi pada 

kondisi sebenarnya, masih banyaknya tindak kecurangan yang dilakukan pihak 

internal perusahaan mengindikasikan rendahnya penerapan prinsip konservatisme 

akuntansi yang dilakukan perusahaan dalam menyusun laporan keuangnnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme internal 

corporate governance terhadap konservatisme akuntansi. Mekanisme internal 

corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

independensi komisaris, kepemilikan manajerial dan komite audit. Pengukuran 

konservatisme akuntansi yang digunakan adalah rasio book to market berdasarkan 

nilai pasar yaitu dengan membandingkan antara nilai buku dan nilai pasar.  

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdatar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Jumlah 

perusahaan sampel yang digunakan sebesar 43 perusahaan ditentukan dengan 

populasi sasaran. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan regresi logistik. 

Hasil uji regresi logistik didapat independensi komisaris berpengaruh  

signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap konservatisme akuntansi. 

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan memiliki berhubungan positif 

terhadap konservatisme akuntansi. Komite audit tidak berpengaruh secara 

signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap konservatisme akuntansi. 

Serta mekanisme internal corporate governance memiliki pengaruh signifikan 

terhadap konservatisme  akuntansi. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa independensi 

komisaris dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi sedangkan komite audit tidak menunjukan pengaruh 

yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Serta mekanisme internal 

corporate governance yang meliputi variabel independensi komisaris, 

kepemilikan manajerial dan komite audit secara barsama-sama berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi. Saran yang berkaitan dengan penelitian ini 
adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan 

menggunakan pengukuran konservatisme yang lainnnya serta menambah bagian 

dari mekanisme internal corporate . 
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ABSTRACT 

 

Yazidah, Izzatul. 2011. "The Effect of Internal Corporate Governance 

Mechanism of Accounting Conservatism in Manufacturing Firm Listed on the  

Indonesia Stock Exchange Year 2004 - 2009". Final Project. Accounting 

Department. Faculty of Economics. Semarang State University Supervising I. Drs. 

Asrori, M.S. Supervising II. Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si.  

 

Keywords: Conservatism, corporate governance, Independence of the 

commissioner, Managerial ownership, Audit committee, Book to market ratio. 

 

Accounting conservatism can be used to enhance shareholder value and to 

produce quality of financial statements and accurate and can provide transparent 

information for investors. But in the real conditions, there are many acts of 

deception that take place internally company indicates the low application of 

accounting conservatism principles by the company in preparing the financial 

statment. The objective of this research is to  analyze the influence of the internal 

mechanisms of corporate governance to accounting conservatism. Internal 

corporate governance mechanisms used in this research include the independence 

of commissioners, managerial ownership and audit committee. Measurement of 

accounting conservatism that used the book to market ratio based on market value 

is by comparing the book value and market value.   

The population of this research are all of  manufacture firm listed in the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2004 until 2009. Total sample in 

this research are 43 firm determined by the target population. the data used in this 

research is secondary data. The analysis tool used is descriptive analysis and 

logistic. 

The result of Logistic regression obtained the independence of 

commissioners has a significant influence and correlation negative on accounting 

conservatism. The managerial ownership has a significant influence and 

correlation positive on accounting conservatism. The audit committee has a not 

significant influence and correlation negative on accounting conservatism. And 

the corporate governance mechanisms influential on accounting conservatism.  

Based on the results of this research can be concluded that the independence 

of the commissioner and managerial ownership has a significant influence on 

accounting conservatism and the audit committee did not show any significant 

effect on accounting conservatism. As well as internal corporate governance 

mechanisms that include the independence of commissioners variables, 

managerial ownership and audit committee influential on accounting 

conservatism. Suggestions relating to this research are expected to develop further 

research using other conservatism measurement and add part of the internal 

mechanisms of corporate governance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan dibuat perusahaan untuk menggambarkan kinerja 

manajemen dalam mengelola sumber daya yang ada diperusahannya. Laporan 

keuangan digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak internal maupun 

eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang bertanggung jawab, akurat dan 

berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku umum yang memberikan 

keleluasaan kepada manajemen dalam menentukan metode maupun estimasi 

akuntansi yang digunakan. Keleluasaan ini mempengaruhi manajemen dalam 

melakukan pencatatan akuntansi serta pelaporan transaksi keuangan perusahaan. 

Keleluasaan ini dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berbeda-beda disetiap perusahaan. Karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi 

ketidakpastian maka penerapan prinsip konservatisme akuntansi menjadi salah 

satu pertimbangan perusahaan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan 

transaksi keuangannya.  

Konservatisme didefinisikan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang 

akuntan untuk mengisyaratkan verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba 

(good news in earnings) dibanding mengakui rugi (bad news in earnings) (Basu, 

1997) dalam (Wardhani, 2008). Konservatisme juga merupakan prinsip yang 

mempengaruhi penilaian dalam akuntansi (Sterling, 1970) dalam (Fala, 2007) 

karena itu konservatisme masih memegang peranan penting dalam praktik 

1 
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akuntansi. Konsep ini mengakui rugi dan biaya lebih cepat dan menilai kewajiban 

dengan nilai yang lebih tinggi, serta mengakui pendapatan lebih lambat dan 

menilai aktiva dengan nilai yang lebih rendah.  

Konservatisme akuntansi didefinsikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam 

pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui 

kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang akan terjadi (Watts, 

2003). Konservatisme dalam akuntansi menerapkan persyaratan verifikasi yang 

kuat untuk pengakuan keuntungan dari pada kerugian dan menghasilkan 

pendapatan yang mencerminkan berita buruk dengan cara yang tepat waktu dari 

pada berita baik (Lara, Osma dan Penalva, 2005). Oleh karena itu semakin tinggi 

tingkat perbedaan dalam verifikasi yang disyaratkan untuk pengakuan laba versus 

pengakuan rugi maka semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansinya (Watts, 

2003). 

Terdapat tiga pengukuran untuk mengukur tingkat konservatisme yaitu : 1) 

Earning/ stock return relation measure berusaha untuk merefleksikan perubahan 

nlai asset pada saat terjadinya perubahan, baik perusahaan atas rugi ataupun laba 

tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya. 2) Earning/ accrual measure, intuisi 

dalam ukuran ini adalah bahwa akuntansi yang konservatif merupakan hasil dari 

akrual negatif yang persisten (Givoly dan Hayn, 2000) dalam (Wardhani, 2008).  

3) Net asset measure adalah ukuran konservatisme berdasarkan nilai pasar 

perusahaan yang  merupakan nilai rasio book-to-market perusahaan (Beaver dan 

Ryan, 2000) dalam (Wardhani, 2008).  
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Konservatisme akuntansi dapat digunakan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan, mengurangi biaya agensi agar laporan keuangan yang dihasilkan 

lebih berkualitas, akurat, dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan 

informasi yang transparan dan tidak menyesatkan bagi investornya. Manajemen 

perusahaan yang baik diharapkan mematuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku umum (PABU) dan memilih prosedur akuntansi yang 

menunda pengakuan kabar baik pada laba dan menangkap berita buruk pada 

waktu yang tepat. 

Namun, pada kondisi yang sebenarnya, konservatisme akuntansi yang 

berhubungkan dengan mekanisme internal corporate governance masih jarang 

dilakukan. Banyaknya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal 

perusahaan memperlihatkan rendahnya penerapan prinsip konservatisme 

akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan 

keuangannya. Kasus kecurangan manipulasi laporan keuangan yang disebabkan 

keinginan perusahaan meninggikan nilai perusahaan agar saham tetap dapat 

diminati investor, kasus ini terjadi pada Enron, Board of Director (Dewan 

direktur, Dewan Eksekutif dan Dewan Non-Eksekutif) membiarkan kegiatan-

kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan 

terjadinya transaksi–transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh 

pihak dalam perusahaan (inside trading), termasuk praktek akuntansi dan bisnis 

tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Manajeman Enron 

melakukan window dressing dengan cara meningkatkan pendapatannya senilai 

US$ 600 Juta dan menyembunyikan utangnya sebesar US$ 1,2 M dengan teknik 
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Off-balance sheet. Arthur Andersen selaku auditor Enron ikut dipermasalahkan 

karena ikut membantu proses rekayasa laporan keuangan selama bertahun–tahun. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah 

melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan 

tugas dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran yang awalnya 

mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi pada akhirnya malah menjatuhkan 

Enron. Masih banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya 

TYCO yang diketahui melakukan manipulasi data (tidak mencantumkan 

penurunan aset) disamping melakukan penyelundupan pajak. Global Crossing 

termasuk salah satu perusahaan terbesar komunikasi di Amerika Serikat 

dinyatakan bangkrut setelah melakukan sejumlah investasi penuh resiko.  

Uraian di atas terlihat pentingnya auditor yang seharusnya bersikap 

independen karena jika auditor tidak independen maka auditor itu sendiri yang 

akan kehilangan independensinya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap 

auditor tersebut. Auditor seharusnya bertugas membantu dewan komisaris untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan 

dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan 

sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit 

dilaksanakan oleh manajeman (Wardhani, 2008).  

Manipulasi laporan keuangan di Indonesia dilakukan oleh PT. KAI yang 

terdeteksi terdapat kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Serta PT. 

Kimia Farma yang telah memanipulasi laporan keuangannya yang overstated 
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dengan adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar 

yaitu pada laporan keuangan yang seharusnya adalah Rp 99,594 miliar tetapi di 

tulis Rp132 miliar. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang sangat 

menyesatkan investor dan stakeholders lainnya. Kasus diatas menindikasikan 

rendahnya tingkat konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dalam 

menyusun laporan keuangannya serta rendahnya implementasi mekanisme 

corporate governance. Konservatisme menghasilkan angka akuntansi yang dapat 

digunakan oleh berbagai pihak yang berbeda untuk mengurangi bahaya masalah 

yang ditimbulkan oleh asimetri (Lara, Osma dan Penalva, 2005). Asimetris 

merupakan faktor yang dapat menyebabkan manipulasi laporan keuangan dimana 

pihak manajemen memiliki banyak informasi dibandingkan oleh para investor.  

Kurang diterapkannya prinsip konservatisme yang baik oleh perusahaan 

juga terlihat dari manajer yang memiliki ekuitas tinggi di perusahaan akan 

menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah untuk menghindari 

penurunan harga saham karena pada prinsip ini aktiva dinilai dengan penilaian 

yang lebih rendah untuk mengantisipasi pembayaran utang perusahaan. Akuntansi 

yang konservatif akan digunakan kreditor untuk melindungi investasinya. Maksud 

utama mereka adalah untuk menetralisir optimisme para usahawan yang terlalu 

berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Mekanisme internal corporate 

governance dilakukan oleh seluruh perusahaan dengan manajemen puncak 

sebagai pelaku utamanya yang berwenang untuk menetapkan kebijakan 

konservatisme akuntansi untuk melaporkan kondisi keuangannya. Manajemen 



6 
 

puncak akan berpengaruh pada konservatisme yang digunakan perusahaan dalam 

menyusun laporan keuangannya  (Sari dan Andhariani, 2009). 

Corporate governance merupakan mekanisme yang mengatur dan 

mengelola perusahaan dengan maksud untuk mewujudkan shareholders value 

(Mone dan Minow, 2001) dalam (Nuryaman, 2008). Pengendalian diarahkan pada 

pengawasan prilaku manajer, sehingga tindakan yang dilakukan manajemen dapat 

bermanfaat bagi perusahaan, dewan komisaris dan shakeholders lainnya.  Konsep 

corporate governance diajukan untuk mengawasi kinerja manajemen yang sesuai 

dengan kerangka peraturan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Mekanisme 

corporate governance dibagi menjadi dua yaitu mekanisme internal dan 

mekanisme eksternal. Mekanisme internal spesifik perusahaan yang terdiri atas 

struktur dan kepemilikan dan struktur pengelolaan dan mekanisme ekternal 

spesifik Negara yang terdiri dari aturan hukum dan pasar pengendalian korporat 

(Lins dan Warnock, 2004) dalam (Fala, 2007).  

Corporate governance memiliki peranan penting dalam pelaksanaan prinsip 

konservatisme, perusahaan mengatur mekanisme untuk memastikan asset 

perusahaan digunakan secara efisien dan mencegah penyebaran asset yang tidak 

semestinya kapada manajer atau pihak lain yang akan merugikan pemegang 

saham. Perusahaan dengan corporate governance yang kuat akan menunjukan 

tingginya penerapan konservatisme akuntansi. 

Terdapat pro dan kontra sehubungan dengan penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi. Pengkritik konservatisme menyatakan bahwa prinsip ini 

mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias sehingga tidak dapat dijadikan 
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sebagai alat untuk mengevaluasi resiko perusahaan. Pendapat ini didukung oleh 

Monahan (1999) dalam (Fala, 2007) yang menyatakan semakin tinggi 

konservatisme maka nilai buku yang dilaporkan akan semakin bias. 

Ahmed et al.(2002) dalam Haniati (2010) sebagai pendukung konservatisme 

dapat mengurangi konflik antara bondholders – shareholders seputar kebijakan 

deviden. Pembayaran deviden yang terlalu tinggi akan menimbulkan ancaman 

bagi debtholders karena akan mengurangi aktiva yang seharusnya tersedia untuk 

pelunasan utang dengan melakukan pembatasan pembayaran deviden berdasarkan 

perolehan laba perusahaan dibutuhkan penyajian laba yang konservatif demi 

mengatasi pembayaran deviden yang terlalu tinggi dan penyajian aktiva yang 

konservatif untuk memberikan gambaran kepada debtholders tentang ketersediaan 

aktiva untuk pembayaran utang. 

Peneliti lain yang mendukung konservatisme adalah (LaFond dan Watts 

2006) dalam (Haniati dan Fitriany, 2010) berpendapat bahwa laporan keuangan 

yang mengaplikasikan prinsip konservatisme dapat mengurangi kemungkinan 

manajer melakukan manipulasi laporan keuangan serta mengurangi deadweight 

(Biaya agensi) dan meningkatkan informasi laporan keuangan sehingga pada 

akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya.  

Watts (2003) sebagai pendukung konservatisme berpendapat bahwa 

konservatisme merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting dalam 

mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmed dan Duellman (2007) 

menunjukan adanya hubungan antara karakteristik dewan dengan tingkat 

konservatisme akuntansi. Terdapat hubungan antara praktek akuntansi konservatis 

dengan karakteristik dewan. Penelitian tersebut menyimpulkan adanya hubungan 

negatif persentase inside directors dalam dewan konservatisme dan hubungannya 

yang positif antara persentase kepemilikan perusahaan oleh outside directors dan 

konservatisme. Adanya bukti konsisten terhadap pendapat yang menyatakan 

bahwa konservatisme dalam akuntansi akan membantu direksi untuk mengurangi 

biaya agensi dalam perusahaan. 

Penelitian ini di rujuk dari penelitian Ahmed dan Duellman (2007) dan 

Wardhani (2008) dengan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, 

model penelitian dan periode waktu penelitian. Penelitian Wardhani (2008) 

menggunakan sampel sebanyak 69 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2003 – 2006 dan menggunakan dua model pengukuran konservatisme 

yang menunjukan hubungan tingkat konservatisme akuntansi dengan karakteristik 

dewan. Wardhani (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

konservatisme akuntansi di Indonesia dengan karakteristik dewan sebagai salah 

satu mekanisme corporate governance. Kesimpulan dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap tingkat 

konservatisme dengan menggunakan ukuran akrual sedangkan proporsi 

independensi komisaris memiliki pengaruh terhadap konservatisme yang diukur 

dengan nilai pasar dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada 

konservatisme disebabkan adanya kecendrungan manajer dengan kepemilikan 
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ekuitas tinggi akan memilih untuk menggunakan tingkat konservatisme yang lebih 

rendah untuk menghindari penurunan harga saham. Konservatisme dalam 

pelaporan akuntansi juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi biaya 

agensi. Penelitian ini menggunakan sampel 43 perusahaan manufaktur yang masih 

aktif diperdagangkan di BEI dari periode tahun 2004 – 2009. Pemilihan 

perusahaan manufaktur dimaksudkan untuk mengendalikan variabilitas sifat asset 

perusahaan yang disebabkan oleh karakteristik industri, serta fokus menggunakan 

satu model pengukuran konservatisme.       

Perusahaan di Indonesia masih belum banyak yang menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi dalam penerapan laporan keuangan perusahaan karena 

tingkat kecurangan yang banyak dilakukan oleh pihak internal perusahaan untuk 

kepentingan–kepentingan tertentu seperti memanipulasi laporan keuangan untuk 

menghindari penurunan harga saham. Rendahnya tingkat konservatisme yang 

digunakan untuk kepentingan pihak–pihak tertentu agar nilai saham tidak turun 

dapat mengorbankan para pemegang saham. Penelitian ini hendak mengetahui 

bukti empiris bagaimana pengaruh mekanisme internal dalam corporate 

governance berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Mekanisme internal 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu independensi komisaris dan 

kepemilikan manajerial serta adanya komite audit. Oleh karena itu, atas dasar 

tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul  “ 

PENGARUH MEKANISME INTERNAL CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2004 - 2009 “. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya mekanisme internal corporate 

governance yang mencakup independensi komisaris, kepemilikan oleh manajerial 

serta ada atau tidaknya komite audit. 

Permasalahan yang dikaji adalah: 

1. Adakah pengaruh indenpendensi komisaris terhadap konservatisme 

akuntansi? 

2. Adakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme 

akuntansi? 

3. Adakah pengaruh keberadaan komite audit terhadap konservatisme 

akuntansi? 

4. Adakah pengaruh mekanisme internal corporate governance terhadap 

konservatisme akuntansi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh independensi komisaris 

terhadap konservatisme akuntansi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap konservatisme  akuntansi. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh keberadaan komite audit 

terhadap konservatisme akuntansi. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh mekanisme internal corporate 

governance terhadap konservatisme akuntansi. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu 

manfaat teoritis/ akademis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai 

bagaimana pengaruh mekanisme internal corporate governance terhadap 

konservatisme akuntansi. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

konservatisme terhadap laporan keuangan yang diterapkan oleh perusahaan 

dan pengaruhnya terhadap implementasi makanisme corporate governance 

dan implikasinya terhadap investor. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori Agensi 

Teori agensi (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik 

bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan organisasi. Prinsip teori ini menyatakan 

adanya hubungan kerja antar pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu 

investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer dalam 

bentuk kontrak kerjasama yang disebut “nexus of contract” (Elqorni, 2009). 

Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik 

sebagai prisipal dan manajemen sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka 

akan muncul permasalahan agensi karena masing–masing pihak tertentu akan 

selalu berusaha untuk memaksimalisasi fungsi utilitasnya (Jansen dan Meckling, 

1976) dalam (Wardhani, 2008). Manajer sebagai agen secara moral bertanggung 

jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prisipal). 

Menurut (Eisenhardt, 1989) dalam (Ujiyanto dan Pramuka, 2007) Teori 

agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu :  

1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest). 

2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

(bounded rationality).  

3) Manusia selalu menghindari resiko (risk averse).  

12 
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Disisi lain, manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan 

kesejahteraan mereka. Manajer akan bertindak opportunistik, yaitu 

mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004). Sehingga ada kemungkinan 

besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen dan 

Mecking, 1976) dalam (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Pihak manajemen 

memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor yang 

merupakan asimetri informasi (Haniati dan Fitriany, 2010). Untuk meminimalisasi 

permasalahan agensi tersebut, maka dibuatlah kontrak–kontrak dalam perusahaan 

baik kontrak antar pemegang saham dengan manajernya maupun kontrak antar 

manajemen dengan karyawan, pemasok dan kreditur. Konflik kepentingan antara 

manajer dan pihak lain untuk perusahaaan timbul karena manajer efektif 

mengontrol asset perusahaan tapi umumnya tidak memiliki saham ekuitas yang 

signifikan dalam perusahaan mereka (Berle dan Means, 1983) dalam (Ahmed dan 

Duellman, 2007). Konflik tersebut tidak dapat diatasi secara menyeluruh dengan 

menggunakan kontrak karena biaya untuk membuat kontrak yang lengkap 

sangatlah mahal dan apabila tidak merupakan hal yang tidak mungkin (Fama dan 

Jensen, 1983) dalam (Wardhani, 2008). Mekanisme internal corporate 

governance timbul untuk mengurangi konflik tersebut.  

Hubungan karakteristik dewan direksi dan konservatisme akuntansi 

difokuskan karena dua alasan: 

1.  Fama dan Jensen (1983) dalam Ahmad dan Duellman (2007) berpendapat 

bahwa dewan adalah puncak umum dari sistem kontrol keputusan dari orang 

dimana pada agen pembuat keputusan tidak membiarkan bagian terbesar dari 
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kekayaan perusahaan mempengaruhi keputusan mereka. Dewan mengesahkan 

dan memantau keputusan manajemen puncak karena itu efisien untuk 

memisahkan pembuatan keputusan dan implementasi dari pengesahan dan 

pemantauan keputusan direksi diberi keputusan untuk menyewa dan mencatat 

manajemen, menentukan kompensasi manajemen dan menyetujui keputusan 

kunci seperti penerimaan dari proyek utama investasi. Direksi yang memberi 

saran pada manajemen dalam hal strategi yang diusulkan dan menyediakan 

keahlian luar.  

2. Direksi memerlukan verifikasi informasi agar dapat secara efektif memonitor 

dan menasehati manajer. Sistem pelaporan akuntansi dan keuangan 

merupakan sumber penting verifikasi informasi yang berguna dalam 

pengawasan dan mengevaluasi manajer serta keputusan dan strategi mereka. 

(Watts dan Zimmerman, 1986) dalam (Watts, 2003). Selain itu, konservatisme 

adalah karakteristik penting dari sistem akuntansi suatu perusahaan yang 

membantu direktur dalam mengurangi kerugian dan mendisiplinkan sumber 

informasi lainnya sehingga perusahaan meningkat nilai ekuitasnya. 

Dalam mekanisme Corporate Governance, board of directors memegang 

peranan yang sangat penting. Dalam proses pelaporan keuangan pemegang saham 

membutuhkan informasi yang akurat agar dapat memonitor kinerja manajemen 

secara efektif dan efisien. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan 

salah satu informasi yang dapat diandalkan dalam memonitor dan mengevaluasi 

manajer dan dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan strategi. (Watts 

dan Zimmerman, 1986) dalam (Ahmed Duellman, 2007). 
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Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori 

agensi, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan 

kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah 

mereka investasikan, (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). Corporate governance 

berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan 

memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/ 

menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek–proyek yang tidak 

menguntungkan berkaitan dengan dana/ kapital yang telah ditanamkan oleh 

investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para 

manajemen (Sheifer dan Vishny, 1997) dalam (Ujiyanto dan Pramuka). Dapat 

disimpulkan corporate governance dapat mengurangi biaya agensi. 

 

2.2. Konservatisme akuntansi 

2.2.1. Definisi Konservatisme Akuntansi 

Secara umum, beberapa literatur akuntansi antara lain ((Belkaoui, 1985); 

(Hadriksen dan Van Breda, 1995); (Wolk et al, 1997)) dalam (Juanda, 2007) 

mendefinisikan konservatisme sebagai preferensi terhadap metoda–metoda 

akuntansi yang menghasilkan nilai paling rendah untuk asset dan pendapatan di 

satu sisi dan menghasilkan nilai paling tinggi untuk utang dan biaya, di sisi lain. 

Atau artinya, konservatisma menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah.  

  Konservatisme akuntansi secara tradisional didefinisikan sebagai antisipasi 

terhadap semua rugi tetapi tidak mengantisipasi laba (Bliss, 1924). 

Pengantisipasian rugi berarti pengakuan rugi sebelum suatu verifikasi sacara 
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hukum dapat dilakukan, dalam hal yang sebaliknya dilakukan terhadap laba. 

Konservatisme akuntansi merupakan asimetri dalam permintaan verifikasi 

terhadap laba dan rugi, maka semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi. 

Akibat perlakuan yang asimetrik terhadap verifikasi laba dan rugi dalam 

konservatisme akuntansi adalah understatement yang persisten terjadi terhadap 

nilai aktiva bersih. Pembuat peraturan pasar modal, penyusun standart dan 

kalangan akademik mengkritik konservatisme karena konservatisme akuntansi 

menyebabkan understatement terhadap laba pada periode kini yang dapat 

mengarah pada overstatement terhadap laba dalam periode–periode berikutnya 

yang disebabkan oleh understatement terhadap biaya pada periode tertentu (Watts, 

2002) dalam (Lo, 2005). 

Lo (2005) mendefinisikan konservatisme suatu pandangan pesimistik dalam 

akuntansi. Akuntansi yang konservatif berarti bahwa akuntan bersikap pesimis 

dalam menghadapi katidakpastian laba atau rugi dan memilih prinsip atau 

kebijakan yang menghambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan 

biaya, merendahkan penilaian aktiva dan meninggikan penilaian utang. 

 Menurut (Wibowo, 2002) dalam (Suryana,2010) konservatisme adalah 

prinsip dalam laporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengatur 

aktiva dan laba dilakukan dengan penuh kehati–hatian oleh karena aktivitas 

ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian. Implikasi dari penerapan ini 

adalah pilihan metode akuntansi yang ditunjukan pada metode yang melaporkan 

laba dan aktiva lebih tinggi. 
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Menurut Basu (1997) dalam (Sari dan Andhariani, 2009) konservatisme 

akuntansi sebagai praktik akuntansi yang mengurangi laba (menghapus aktiva 

bersih) dan merespon bad news, tetapi tidak meningkatkan laba (meningkatkan 

aktiva bersih) dalam merespon good news. 

Konservatisme merupakan kualitas judgement dalam mengevaluasi 

ketidakpastian dan risiko entitas bisnis untuk meyakinkan bahwa perusahaan telah 

membuat cadangan yang layak untuk mengantisipasi kerugian potensial dalam 

merealisasi aktiva yang dicatat dan menyelesaikan kewajiban baik aktual maupun 

kontinjensi (Grady, 1965) dalam (Sayidah, 2005). Dari sudut pandang prinsip 

akuntansi berterima umum ada dua ide konsep konservatisme: 

1. Penjualan, pendapatan dan penghasilan tidak diantisipasikan. Pengakuan 

penjualan, pendapatan dan penghasilan terjadi setelah ada transaksi dan 

pengiriman barang atau pemberian jasa.  

2. Semua kewajiban atau kerugian yang diketahui seharusnya dicatat tanpa 

memperhatikan apakah jumlah yang pasti dapat ditentukan atau tidak (Grady, 

1965). Pandangan ini juga didukung oleh pendapat Accounting Principle 

Board (1970) yang mengatakan bahwa ketidakpastian yang melingkupi 

penyiapan laporan keuangan direfleksikan dalam kecenderungan umum 

untuk mengakui lebih awal kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan dan 

meminimasi jumlah aktiva bersih dan net income.  
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Ada beberapa faktor yang mendorong statement yang konservatif (Sanders, 

TH dkk, 1938) dalam (Sayidah, 2005): 

1. Understatement menyebabkan kerugian yang lebih kecil dibanding 

overstatement. Tetapi jika pembuat laporan keuangan adalah orang yang tidak 

jujur, maka understatement maupun overstatement akan menghasilkan 

kerugian yang sama.  

2. Dengan beberapa pengecualian adanya kecenderungan umum untuk berbuat 

salah di sisi optimisme dalam membuat judgment akuntansi harus dioffset 

dengan penekanan di sisi yang lain. Tetapi ketika kecenderungan mengarah 

kesisi yang berlawanan, akuntan seharusnya menekankan aspek yang lebih 

optimistis.  

3. Beberapa bankir, praktisi hukum dan pebisnis ternama merasa bahwa ketaatan 

yang terlalu besar pada keakuratan matematika dalam statement akuntansi 

mungkin cenderung menyesatkan. Kekuatan politik, sosial dan ekonomi 

mungkin menyebabkan kerugian yang secara spesifik tidak dapat diramalkan 

dan akuntan diharapkan dapat menunjukkan kemungkinan- kemungkinan 

yang tidak menguntungkan tersebut. 

2.2.2. Manfaat Konservatisme Akuntansi 

 Terdapat pro kontra dalam penerapan prinsip konservatisme. Pada pihak 

yang medukung konservatisme, angka–angka yang konservatif akan bermanfaat, 

di sisi lain  pada pihak–pihak yang tidak mendukung prinsip konservatisme, 

angka–angka yang konservatif tersebut cendrung tidak bermanfaat. 
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1. Akuntansi Konservatif Bermanfaat 

Pihak yang mendukung konservatisme menyatakan bahwa konservatisma 

menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah 

perusahaan melakukan tindakan membesar–besarkan laba dan membantu 

pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak 

overstate, (Fala, 2007). Peneliti yang mendukung konservatisme diantaranya 

Ahmed et. al. (2002) dalam (Haniati dan Fitriany, 2010) berpendapat bahwa 

konservatisme dapat mengurangi konflik antara bondholders-shareholders 

seputar kebijakan deviden. Pembayaran deviden yang terlalu tinggi akan 

menimbulkan ancaman bagi debtholders karena akan mengurangi aktiva 

yang seharusnya tersedia untuk pelunasan utang. Dibutuhkan penyajian laba 

yang konservatif agar debtholders mendapatkan gambaran tentang 

ketersediaan aktiva untuk pembayaran utang. Serta melakukan pembatasan 

pembayaran deviden berdasarkan laba yang diperoleh. Feltham dan Ohlson 

(1995) dan Watts (1993) dalam (Fala, 2007) dalam penelitiannya 

membuktikan bahwa laba dan aktiva yang dihitung dengan akuntansi 

konservatif dapat meningkatkan kualitas laba sehingga dapat digunakan 

untuk menilai perusahaan. Serta Laford dan Watts (2006) dalam (Haniati 

dan Fitriany, 2010) berpendapat bahwa laporan keuangan yang 

mengaplikasikan prinsip konservatisme dapat mengurangi kemungkinan 

manajer melakukan manipulasi laporan keuangan serta mengurangi 

deadweight loss (biaya agensi) yang muncul akibat dari asimetri informasi. 
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2. Akuntansi Konservatif tidak bermanfaat  

Para mengeritik konservatisme berpendapat bahwa prinsip ini 

mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias sehingga tidak dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi resiko perusahaan. Semakin 

konservatif maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias 

sehingga tidak mencerminkan realita dan laporan keuangan tersebut menjadi 

tidak berguna karena tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan yang 

sesungguhnya. Hal ini menunjukan laporan keuangan menjadi bias dan tidak 

mempunyai value relevance, (Monahan, 1999) dalam (Widyaningrum, 

2008). 

2.2.3. Pengukuran Konservatisme Akuntansi  

Watts (2006) membagi konservatisme menjadi 3 pengukuran, yaitu:  

1. Net asset measure 

2. Earning/ accrual measure 

3. Earning/ stock return relation measure 

Berikut adalah beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokan 

sesuai dengan pendekatan Watts (2003) dalam (Haniati dan Fitriany, 2010). 

1. Net asset measure 

Ukuran pertama yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme 

dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang understatement dan 

kewajiban yang overstatement. Salah satu model pengukurannya adalah 

proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) dalam 

(Wardhani,2008) yaitu dengan mengunakan market to book ratio yang 
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mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Book value 

dihitung menggunakan nilai ekuitas pada tanggal neraca yaitu tanggal 31 

Desember dan Market value diukur dengan menggunakan harga penutupan 

saham pada tanggal pengumuman agar dapat merefleksikan respon pasar 

atas laporan keuangan (Fala, 2007). Rasio yang bernilai lebih dari 1, 

mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan 

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

Rasio ini merupakan persepsi para investor tentang kinerja perusahaan 

dilihat dari laba, kekuatan neraca atas likuidasi dan pertumbuhan. Pemilihan 

pengukuran net asset measure dikarenakan book to market ratio 

memberikan penilaian akhir yang mungkin paling menyeluruh atas status 

pasar saham perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini mengisyaratkan 

pandangan investor tentang perusahaan secara keseluruhan, manajemennya, 

labanya, likuiditasnya dan prospek masa depan perusahaan (Walsh, 2004). 

2. Earning/ accrual measure 

Konservatisme diukur dengan menggunakan pengukuran akrual yaitu selisih 

antara laba bersih dan arus kas. Ada beberapa model pengukuran akrual, 

yaitu :  

a. Model Givoly dan Hayn (2000) dalam (Haniaty dan Fitriany, 2010) 

Dwiputro (2009) dalam tulisannya menjelaskan bahwa Givoly dan 

Hyan memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama 

beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan 

akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan 
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antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan 

operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif 

akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme 

menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengguanaan biaya. 

Maka, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan 

pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode 

tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya 

laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang 

lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan 

adalah positif. Depresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan 

CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk 

dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. 

Maka, alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak 

berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari 

perhitungan.  

Nilai yang digunakan sebagai proksi dari tingkat konservatisme adalah 

nilai rata-rata selama tiga tahun dengan nilai tengah pada periode t dikali 

dengan negatif satu untuk memastikan bahwa nilai positif mengindikasi 

konservatisme yang lebih tinggi, (Wardhani, 2008). 

Tujuan dari perata–rataan selama periode tertentu adalah untuk 

memitigasi dampak nilai akrual yang besar dan bersifat temporer, karena 
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akrual memiliki kecendrungan untuk membalik pada periode satu tahun 

hingga dua tahun, (Richardson et al., 2005) dalam (Wardhani, 2008). 

b. Model Zhang (2007) dan (Haniaty dan Firiany, 2010) 

Zhang (2007) menggunakan conv _accrual sebagai salah satu 

pengukuran konservatisme. Conv_accrual didapatkan dengan membagi 

akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan 

pencatatan kejadian buruk yang terjadi dalam perusahaan, contohnya biaya 

restrukturisasi dan penghapusan aset. Berdasarkan 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. 

c.       Discretionary Accrual  

Model akrual lainnya yang juga dapat digunakan sebagai pengukuran 

konservatisme adalah model discretionary accruals (Winata, 2008) dalam 

(Haniati dan Fitriany, 2010). Terdapat beberapa model untuk menghitung 

Discretionary Accrual. Discretionary Accrual yang paling sering digunakan 

adalah discretionary accrual model Kasznik (1999). 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. Kasznik (1999) berpendapat bahwa 

perubahan arus kas dari hasil operasi perusahaan akan berkorelasi negatif 

dengan total akrual, dalam (Haniati dan Fitriany, 2010). 
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3. Earning/Stock Return Relation Measure  

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada 

saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap 

dilaporkan sesuai dengan waktunya. Basu (1997) dalam (Haniaty dan 

Fitriany, 2010) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-

kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba 

yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena 

kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan 

harus segera diakui sehingga mengakibatkan bad news lebih cepat terefleksi 

dalam laba dibandingkan good news. Dalam modelnya basu menggunakan 

model piecewise-linear regression sebagai berikut:  

∆NI = α0 + α1∆NIt-1 + α2D∆NIt-1 + α3D∆NIt-1 x ∆NIt-1 + ℮t 

Dimana ΔNIt adalah net income sebelum adanya extraordinary items dari 

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

buku. Sedangkan DΔNIt-1 adalah dummy variable, dimana bernilai 1 jika 

perubahan ΔNIt-1 bernilai negatif (Haniati dan Fitriany, 2010). 

2.2.4. Peluang Pemilihan Tingkat Konservatisme oleh Manajemen 

Salah satu pengertian mengenai tingkat konservatisme akuntansi adalah 

tingkat konservatisme akuntansi yang dipilih oleh manajemen dalam menerapkan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kerangka dasar SAK memuat karakteristik 

kualitatif pertimbangan sehat untuk memperoleh kualitas informasi yang andal 

(IAI, 2004) dalam (Lo, 2005).  
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Manajer diberikan kebebasan untuk memilih satu dari beberapa metode 

akuntansi yang ada. Hal tersebut memungkinkan manajemen untuk menggunakan 

metode yang dirasa paling tepat (Widya, 2005). Kebebasan memilih standar 

akuntansi dapat menghasilkan angka–angka yang berbeda dalam laporan 

keuangan yang pada akhirnya akan menghasilkan laba yang cendrung konservatif. 

Beberapa metode akuntansi dalam PSAK (IAI, 2009 dan revisi 2010) yang 

memberikan peluang bagi manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif 

antara lain: 

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008) tentang Persediaan. 

Paragraf  21 menyatakan biaya untuk persediaan yang secara umum tidak 

dapat ditukar dengan persediaan lain (not ordinary interchangeable) dan 

barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus 

diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing–

masing. 

Paragraf 23 menyatakan bahwa biaya persediaan, kecuali yang disebut 

dalam paragraf 21 harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya  masuk 

pertama keluar pertama (MPKP). 

Metode MPKP atau yang sering disebut dengan FIFO dalam metode 

penilaian persediaan menghasilkan laba yang lebih besar dari pada LIFO dan 

rata–rata terimbang (weighted average cost method) dalam laporan laba rugi 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan metode FIFO menghasilkan biaya 

persediaan akhir menjadi lebih besar sehingga harga pokok penjualan menjadi 

lebih kecil dan laba yang dihasilkan akan semakin besar. Oleh karena itu 
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metode FIFO merupakan metode penilaian persediaan yang paling konservatif. 

Hal tersebut berlaku jika kondisi perekonomian mengalami inflasi sehingga 

harga terus meningkat. 

Berbeda dengan laporan laba rugi akuntansi, laporan laba rugi fiscal 

hanya mengakui dua metode penilaian persediaan, yaitu FIFO dan rata-rata 

tertimbang. Diantara dua metode tersebut, metode rata–rata tertimbang 

merupakan metode yang paling konservatif karena menghasilkan biaya 

persediaan akhir yang lebih kecil sehingga harga pokok penjualan menjadi 

lebih besar dan laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil (Widyaningrum, 

2008). 

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

No. 16 (Revisi 2007) tentang asset tetap.  

Paragraf 65 menyatakan bahwa berbagai metode penyusutan dapat  

digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis 

dari suatu asset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode 

garis lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing 

balancing method) dan metode jumlah unit (sum of the unit method). Metode 

garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset 

jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan 

pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset. Metode jumlah unit 

menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang 

diharapkan dari suatu asset. Metode penyusutan asset dipilih berdasarkan 

ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari asset dan 
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diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali ada perubahan 

dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari asset 

tersebut. 

Berdasarkan waktunya, jika periode penyusutan suatu perusahaan 

semakin pendek maka akan lebih konservatif dan jika periode penyusutan 

semakin panjang maka semakin tidak konservatif (Dewi, 2004). Hal tersebut 

dikarenakan jika periode penyusutan semakin pendek, maka biaya penyusutan 

menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. 

Diantara metode penyusutan yang disebutkan dalam PSAK tersebut, 

metode penyusutan saldo menurun lebih konservatif dibanding metode lainnya. 

Hal tersebut hanya terjadi pada awal–awal periode penyusunan sedangkan pada 

saat menuju akhir periode penyusutan metode saldo menurun menjadi tidak 

konservatif. 

3. PSAK No. 19 (Revisi 2010) tentang Aset Tidak Berwujud. 

Menurut PSAK No. 19 (revisi 2010) tentang asset tidak berwujud, pada 

paragraf 98 menyatakan bahwa terdapat berbagai metode amortisasi untuk 

mengalokasikan jumlah tersusut asset atas dasar yang sistematis sepanjang 

masa manfaatnya. Metode tersebut mencakup metode garis lurus, metode saldo 

menurun dan saldo jumlah unit produksi. Metode yang digunakan dipilih 

berdasarkan pada pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang 

diharapkan dan diterapkakan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali 

terdapat perubahan dan perkiraan pola konsumsi tersebut. 
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Sama halnya dengan penyusutan, jika periode amortisasi semakin 

pendek, maka akan lebih konservatif dan jika periode amortisasi semakin 

panjang, maka semakin tidak konservatif (Dewi, 2004). Hal tersebut 

dikarenakan jika periode amortisasi semakin pendek, maka biaya amortisasi 

tiap periode menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih 

kecil. Sama seperti dengan penyusutan pula, diantara metode amortisasi yang 

disebutkan dalam PSAK, metode amortisasi saldo menurun merupakan metode 

yang paling konservatif diantara metode lain yang ada (Widyaningrum, 2008). 

Lebih lanjut, pada PSAK No.19 (revisi 2010) di paragraf 99 menyatakan 

bahwa amortisasi biasanya diakui dalam laporan laba rugi. Namun, terkadang 

manfaat ekonomis yang terkandung dalam asset terserap dalam menghasilkan 

asset lain. Dalam kasus ini beban amortisasi merupakan bagian dari biaya 

perolehan asset lain tersebut dan dimasukan nilai tercatatnya. Misalnya, 

amortisasi asset tak berwujud yang digunakan dalam proses produksi 

dimasukkan dalam nilai tercatat persediaan. 

Berdasarkan paragraf 99 PSAK No. 19 tersebut adalah bahwa apabila 

amortisasi suatu asset tidak berwujud diakui sebagian dari biaya perolehan 

asset lainnya, hal tersebut dapat membuat laba yang dihasilkan dalam laporan 

keuangan menjadi besar atau tidak konservatif. Sebaliknya, jika amortisasi 

tersebut diakui sebagai beban, maka laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil 

atau konservatif. 

4. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan telah diganti oleh PSAK 

No. 19 (revisi tahun 2010) : Aktiva tidak Berwujud. 
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Paragraf 53 menyatakan bahwa entitas tidak  mengakui aset tak berwujud 

yang timbul dari penelitian (atau dari tahap penelitian pada proyek internal). 

Pengeluaran untuk penelitian (atau tahap riset untuk suatu proyek internal) 

diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pada paragraf 56 menyatakan bahwa 

suatu aset tidak berwujud timbul dari pengembangan (atau dari tahap 

pengembangan dari suatu proyek internal) diakui jika, dan hanya jika 

perusahaan dapat menunjukan enam kriteria tertentu. 

Laporan keuangan akan menjadi lebih konservatif jika biaya riset dan 

pengembangan diakui sebagai beban dari pada sebagai aset. Biaya riset dan 

pengembangan yang diakui sebagai beban mengakibatkan laba yang dihasilkan 

menjadi lebih kecil. Sedangkan biaya riset dan pengembangan yang diakui 

sebagai aset mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi lebih besar dan tidak 

konservatif. 

2.2.5. Contoh Penerapan Konservatisme dalam Laporan Keuangan 

Menurut Haniati dan Fitriany (2010), contoh penerapan konservatisme 

dalam Laporan Keuangan adalah: 

1. Penggunaan metode LIFO (Last in Firs Out)  dalam  menilai persediaan disaat 

nilai persediaan meningkat karena metode LIFO mengakibatkan nilai 

persediaan lebih rendah dibandingkan FIFO dan average cost method pada 

saat nilai persediaan mengalami peningkatan. 

2. Memilih untuk membebankan pengeluaran R&D (Research and Development) 

dari pada mengkapitalisasi pengeluaran R&D sebagai asset dan kemudian 

diamortisasi. 
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3. Pemilihan metode depresiasi yang secara konsisten mengalami estimasi umur 

asset yang pendek juga mengindikasi penerapan konservatisme dalam laporan 

keuangan. Dengan kata lain, perusahaan membebankan depresiasi atau 

penyusutan melebihi economic depreciation sehingga nilai asetyang 

disusutkan relatif lebih rendah dari pada seharusnya. 

4. Menggunakan akun Allowances for doubtful accounts, sales return and 

warranty liabilities.  

 

2.3. Mekanisme Internal Corporate Governance 

Secara umum, Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai suatu 

proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan 

akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai dan 

keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan seluruh stakeholders perusahaan, (Tim analisis pelaksanaan tata 

kelola emiten dan perusahaan publik, 2010). Pendekatan legal dari corporate 

governance memiliki arti bahwa mekanisme kunci dari corporate governace 

adalah proteksi investor eksternal (outside investors), baik pemegang saham 

maupun kreditor, melalui sistem legal yang dapat diartikan dengan hukum dan 

pelaksananya. 

Pedoman umum good corporate governance Indonesia yang diterbitkan oleh 

komite nasional kebijakan governance, menguraikan prinsip-prinsip tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Transparansi, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan 

cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya 

masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi 

termasuk hal-hal penting bagi pengambilan keputusan pemegang saham, 

kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas, Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

3. Responsibilitas, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan 

serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4.  Independensi, Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak 

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5.   Kewajaran dan Kesetaraan, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan 

harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 
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Mekanisme internal corporate governance perusahaan meliputi struktur 

kepemilikan dan struktur pengelolaan (Lins dan Warnock, 2004) dalam  (Fala, 

2007). Struktur kepemilikan meliputi organ perusahaan yaitu rapat umum 

pemegang saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi untuk perseroan terbatas 

atau persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama. 

Struktur pengelolaan meliputi pemangku kepentingan yaitu pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan terhadap perusahaan, baik langsung maupun tidak 

langsung, antara lain pemegang saham, dewan komisaris, direksi, karyawan, 

pemegang polis, tertanggung, pihak yang berhak memperoleh manfaat, kreditur, 

penyedia jasa dan pemerintah. Mekanisme internal yang akan diteliti yaitu 

independensi komisaris, kepemilikan perusahaan komisaris oleh direksi, serta ada 

atau tidaknya komite audit. 

2.3.1. Independensi Komisaris 

Salah satu permasalahan dalam penerapan Corporate Governance  adalah 

adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan 

dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris ini adalah untuk 

mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. 

Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO tersebut 

sangat dipengaruhi oleh tingkat indepedensi dari dewan komisaris tersebut, 

(Lorsch, 1989; Mizruchi, 1983; Zahra & Pearce, 1989) dalam (Wardhani, 2006). 

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan 

pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain dan 

perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. 
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Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi 

monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. 

Keberadaan komisaris dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen 

(terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya, 

(Wardhani, 2008). 

Fama dan Jensen (1983) dalam (Ujiyanto dan Pramuka, 2007) menyatakan 

bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai 

penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan 

mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. 

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance.  

2.3.2. Kepemilikan Manajerial 

Menurut konteks konservatisme, kepemilikan oleh inside directors dan 

manajemen ini memiliki dua pandangan yang berbeda. Kepemilikan oleh inside 

directors dan manajemen ini dapat berperan sebagai fungsi monitoring dalam 

proses pelaporan keuangan, dan juga dapat menjadi faktor pendorong 

dilakukannya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Apabila inside 

directors dan manajemen menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik, maka 

ia akan mensyaratkan informasi dari pelaporan keuangan yang memiliki kualitas 

tinggi sehinga mereka akan menuntut penggunaan prinsip konservatisme yang 

lebih tinggi pula. Namun, apabila kepemilikan mereka tersebut justru mendorong 

dilakukannya ekspropriasi terhadap perusahaan, maka mereka akan lebih 
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cenderung untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih liberal (lebih agresif) 

(Wardhani, 2008). 

Kepemilikan manajerial berkaitan erat dengan penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan. Manajer lebih menjadi 

sumber informasi megenai kinerja perusahaan saat ini ataupun masa yang akan 

datang. Keterbatasan pandangan (limited horizon) serta terbatasnya tanggung 

jawab manajer menyebabkan timbulnya masalah keagenan antara manajer dan 

pemegang saham. Keterbatasan tersebut memberikan dorongan bagi menajer 

untuk meningkatkan nilai yang mereka ciptakan melalui laba yang ditingkatkan 

saat ini dan aliran kas yang diharapkan di masa mendatang, sehingga menciptakan 

biaya keagenan. Biaya keagenan timbul karena usaha manajer untuk memindah 

kekayaan perusahaan pada dirinya dan mengabaikan peran utamanya, yaitu 

mengatur perusahaan secara efektif serta menciptakan nilai bagi pemegang saham 

(Laford, 2007) dalam (Widyaningrum, 2008). 

Pemilik (pemegang saham) bertujuan untuk memaksimalkan kekayaannya 

dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi 

perusahaan, sedangkan manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan dan 

ukuran perusahaan. Kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Putri, 2006). Maka, semakin 

kecilnya kepemilikan manajerial maka permasalahan agensi yang muncul akan 

semakin besar sehingga permintaan atas laporan yang bersifat konservatif akan 

semakin meningkat. 
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2.3.3. Komite Audit 

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan 

perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan 

perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian 

perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara 

pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam 

menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-

008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga 

orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari 

komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris 

tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi 

ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen 

harus berasal dari pihak eksternal yang independen, (Nasution dan Setiawan, 

2007). 

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memastikan 

bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan 

dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh 

manajemen. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses 

pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit ini 

akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang 
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akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas, 

(Wardhani, 2008).  

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, 

mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal 

(termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang 

melakukan manajemen laba (earnings management) dengan cara mengawasi 

laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal, (Siallagan dan 

Nommesen, 2006). 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dirujuk dari hasil-hasil yang telah dilaksanakan sebelumnya 

yaitu : 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Duellman (2007) menunjukan 

adanya hubungan antara karakteristik dewan dengan tingkat konservatisme 

akuntansi. Terdapat hubungan antara praktek akuntansi konservatis dengan 

karakteristik dewan. Penelitian mereka menyimpulkan adanya hubungan negatif 

persentase inside directors dalam dewan konservatisme dan hubungannya yang 

positif antara persentase kepemilikan perusahaan oleh outside directors dan 

konservatisme. Adanya bukti konsisten terhadap pendapat yang menyatakan 

bahwa konservatisme dalam akuntansi akan membantu direksi untuk mengurangi 

biaya agensi dalam perusahaan. 

Penelitian Fala (2007) membuktikan bahwa variabel jumlah dewan 

komisaris sebagai salah mekanisme corporate governance merupakan variabel 
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pemoderasi yang dapat menginteraksi hubungan antara konservatisme akuntansi 

dengan nilai perusahaan meskipun pengaruhnya negatif. Sebaliknya kepemilikan 

manajerial bukan merupakan variabel pemoderasi yang dapat menginteraksi 

hubungan konservatisme akuntansi dan nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008) menunjukan adanya 

hubungan keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi dengan menggunakan ukuran akrual. Proporsi komisaris 

independen terhadap total jumlah komisaris berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi yang diukur dengan ukuran pasar. Serta penelitian ini menunjukan 

bahwa semakin tinggi kepemilikan oleh dewan maka semakin rendah tingkat 

konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran pasar. 

Widyaningrum (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

kepemilikan manajerial, leverage, dan risiko litigasi terhadap konservatisme 

akuntansi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, leverage berpengaruh 

negatif terhadap konservatisme akuntansi, dan risiko litigasi juga berpengaruh 

negatif sedangkan ukuran perusahaan yang merupakan variabel kontrol 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Penelitian Widyaningrum menggunakan sampel penelitian sebanyak 64 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Hasil penelitian tersebut adalah 

sebanyak 57% perusahaan menerapkan konservatisme dan sebanyak 43% 

perusahaan tidak menerapkan. 
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Penelitian Haniati dan Fitriany (2010) berhasil membuktikan bahwa 

konservatisme berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap asimetri informasi. 

Dimana, semakin tinggi konservatisme akan menyebabkan asimetri informasi 

dengan cara memberikan batasan kepada manajemen dalam menggunakan 

informasi yang mereka miliki. Variabel kontrol yang signifikan pada model 

Givoly (2000) adalah harga saham (PRICE), pada model Zhang (1999), variabel 

control yang signifikan adalah logaritma harga saham (PRICE) dan volatilitas 

return (RETVOL), pada market based model (Duellman, 2006), variabel kontrol 

yang siginikan adalah logaritma harga saham (PRICE) dan kepemilikan publik 

(KEP_PUB). Harga saham (PRICE) dan kepemilikan publik (KEP_PUB) 

berhubungan negatif dengan asimetri informasi, sedangkan volatilitas return 

(RETVOL) mempunyai hubungan positif. 

 

2.5. Kerangka Berpikir 

Mekanisme internal corporate governance merupakan spesifik perusahaan 

yang terdiri dari struktur kepemilikan dan struktur pengolahan (Fala, 2007). 

Proses pelaporan keuangan, board of directors membutuhkan informasi yang 

akurat agar dapat memonitor kinerja manajer secara efektif dan efisien. 

Konservatisme merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting dalam 

sistem akuntansi perusahaan yang dapat membantu board of directors dalam 

mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya 

(Watts, 2003, 2006 dalam Ahmed dan Duellman, 2007). 
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Komisaris independen mempunyai tugas memonitoring kinerja manajemen 

perusahaan yang bersifat independen agar terciptanya perusahaan yang Good 

Corporate Governance. Pengawasan kinerja komisaris independen membutuhkan 

informasi dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO yang akurat, berkualitas 

serta bertanggung jawab. Konservatisme merupakan salah satu metode yang 

dipilih oleh manajemen yang berguna bagi komisaris independen untuk 

menjalankan fungsinya. Board of directors yang didominasi oleh pihak internal 

atau board of directors yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan 

memberikan kesempatan lebih besar manajer untuk menggunakan prinsip 

akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif) (Ahmed dan Duellman, 2007). 

Maka, jumlah independensi komisaris yang disyaratkan Bapepem yang 

dikeluarkan pada tahun 2002 yaitu 30% dari jumlah keseluruhan komisaris yang 

dimiliki oleh masyarakat. Tugas komisaris independen akan kurang optimal 

sebagai alat untuk memonitor manajemen jika masih ada perusahaan yang belum 

memenuhi peraturan Bapepem. Oleh karena itu, konservatisme merupakan alat 

yang sangat berguna bagi board of director (terutama komisaris independen) 

dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang 

memonitoring manajemen. 

Terdapat dua pendapat berbeda dalam menunjukan hubungan konservatisme 

dengan kepemilikan oleh komisaris dan direksi. (LaFond dan Roychowdhury, 

2007) dalam (Wardhani, 2008) menghipotesiskan semakin kecilnya kepemilikan 

manajerial maka permasalahan agensi yang muncul akan semakin besar sehingga 

permintaan atas laporan yang bersifat konservatif akan semakin meningkat. Biaya 
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agensi timbul karena usaha manajemen untuk memindahkan kekayaan perusahaan 

secara efektif serta menciptakan nilai bagi pemegang saham. Kepemilikan 

manajerial dengan konservatisme berhubungan negatif yang diukur dengan 

ukuran asymmetric timeliness dari pengukuran laba rugi. (Wu, 2007) dalam 

(Wardhani, 2008) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki persentase 

kepemilikan manajerial yang akan lebih tinggi menunjukan pola yang lebih 

konservatif dalam pelaporan pendapatannya. Hal ini menunjukan bukti bahwa ada 

hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan tingkat konservatisme 

perusahaan. Penjelasan diatas, terdapat perbedaan hubungan tingkat 

konservatisme dengan kepemilikan oleh komisaris dan manajemen. Perbedaan 

ukuran yang berbeda menghasilkan hubungan yang berbeda pula. 

Komite audit merupakan pihak akhir yang memonitor proses pelaporan 

keuangan perusahaan dan mereka akan mempengaruhi kebijakan yang akan 

diambil mengenai prinsip apa yang sesuai digunakan dalam pelaporan keuangan. 

Adanya komite audit berhubungan dengan tingkat kecurangan yang lebih rendah 

(Dechow et al. 1996), (McMullen 1996), dan (Beasley et al. 2000) dalam 

(Wardhani 2008). Selain itu, Krishnan dan Visuanathan (2006) membuktikan 

bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat 

konservatisme laporan keuangan dan latar belakang keahlian dari komite audit 

tersebut juga berkaitan secara positif terhadap konservatisme. Hasil penelitian 

tersebut konsisten dengan pendapat yang menyatakan bahwa keahlian akuntansi 

yang dimiliki oleh komite audit memberikan kontribusi terhadap tingkat 

monitoring yang lebih besar oleh anggota komite audit tersebut sehingga akan 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\My%20Documents\S3\SDAK\fraud\paper%20mengenai%20fraud\own,%20cg,%20fraud%20china.htm%23bib20%23bib20
file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\My%20Documents\S3\SDAK\fraud\paper%20mengenai%20fraud\own,%20cg,%20fraud%20china.htm%23bib40%23bib40
file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\My%20Documents\S3\SDAK\fraud\paper%20mengenai%20fraud\own,%20cg,%20fraud%20china.htm%23bib6%23bib6
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meningkatkan tingkat konservatisme yang digunakan dalam proses pelaporan 

keuangan. Maka, keberadaan komite audit ini akan mendorong penggunaan 

prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan 

perusahaan. Komite audit ini akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses 

pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme. 

Peraturan good corporate governance mengharuskan perusahaan memiliki komite 

audit. Masih relatif sedikitnya perusahaan yang memiliki komite audit sebagai 

pihak akhir yang memonitoring proses pelaporan keuangan membuat belum 

semua perusahaan dapat termonitor dengan baik. 

Uraian diatas dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme Internal Corporate 

Governance 

Independensi Komisaris (X1,1) 

Konservatisme 

Akuntansi (Y) Kepemilikan Manajerial (X1,2) 

Komite audit (X1,3) 
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2.6. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan/ jawaban sementara atas permasalahan 

penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat  pengaruh independensi komisaris terhadap konservatisme akuntansi. 

2. Terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme  akuntansi. 

3. Terdapat pengaruh keberadaan komite audit terhadap konservatisme 

akuntansi. 

4. Terdapat pengaruh mekanisme internal corporate governance terhadap 

konservatisme akuntansi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya (Sudjana, 2005:6). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 146 perusahaan. 

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

dibatasi oleh kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan 

keuangannya pada tahun 2004 – 2009. 

b. Perusahaan yang bergerak pada industri manufaktur. 

c. Memiliki nilai buku ekuitas positif. 

d. Memiliki komisaris independen. 

e. Terdapat kelengkapan data dari tahun 2004 – 2009. 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut menghasilkan sampel sebanyak 43 

perusahaan.  

 

3.2. Variabel Penelitian  

Variable penelitian yang digunakan adalah variabel dependen, variabel 

independen, antara lain: 

43 
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3.2.1. Variabel Dependen  

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Konservatisme akuntansi 

(Y). Konservatisme akuntansi merupakan kebijakan manajemen puncak untuk 

menetapkan prinsip akuntansi yang akan digunakan perusahaan dalam menyusun 

laporan keuangannya. Konservatisme merupakan variabel dummy yang diukur 

dengan nilai pasar menggunakan rasio book to market perusahaan. Indikator 

konservatisme akuntansi adalah : 

1. Jumlah ekuitas perusahaan I pada periode t 

2. Jumlah saham 

3. Close price 

 

  

 

 

  

Keterangan: 

KON_MKT   : Konservatisme Akuntansi 

i  : Nama perusahaan sampel. 

t  : Pada waktu tertentu. 

Rasio yang bernilai lebih dari satu mengindikasikan penerapan akuntansi 

yang konservatif ditandai dengan angka satu (1). Sedangkan, rasio yang bernilai 

kurang dari 1 mengindikasikan perusahaan tidak menerapkan konservatisme 

akuntansi ditandai dengan angka nol (0). 

KON_MKT  = nilai rasio book to market 

Rasio book to market =  

Book value of firm = jumlah ekuitas perusahaan i pada periode t 

Market value of firm = jumlah saham * close price 
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3.2.2. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

a. Independensi Komisaris  

Independensi komisaris adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang 

saham lainnya (X1,1). Pengukuran komisaris independen ini diperoleh dengan cara 

menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan total jumlah komisaris. 

Indikator independensi komisaris adalah : 

1. Proporsi komisaris independen 

2. Jumlah komisaris perusahaan i pada periode t  

 

Keterangan : 

INDEP_COM  : Independensi Komisaris 

i  : Nama perusahaan sampel. 

t  : Pada waktu tertentu. 

b.  Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

komisaris terafiliasi (X1,2). Pengukuran kepemilikan oleh komisaris dan direksi ini 

diperoleh dengan cara menjumlahkan lembar saham yang dimiliki oleh komisaris 

terafiliasi (di luar komisaris independen) dan direksi dibagi dengan total jumlah 

lembar saham yang beredar. Indikator kepemilikan manajerial adalah : 

1. Jumlah lembar saham yang dimiliki oleh komisaris terafiliasi  

2. Jumlah saham yang beredar 

   

INDEP_COMi,t =  x 100% 
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Keterangan : 

BOARD_OWN : Kepemilikan Manajerial 

i     : Nama perusahaan sampel. 

t      : Pada waktu tertentu. 

c.   Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang membantu komisaris untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan PABU 

(X1,3). Pengukuran untuk keberadaan komite audit diperoleh dengan variabel 

dummy, dimana variable dummy dengan nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki 

komite audit, dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite audit. 

 

 

Keterangan : 

COM_AUD   : Komite Audit 

i  : Nama perusahaan sampel. 

t  : Pada waktu tertentu. 

3.3.  Teknik Pengambilan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya 

(Lincolndan Arsyad, 1999: 76). Data yang diterbitkan dalam penelitian ini adalah 

BOARD_OWNi,t   x 100% 

 

COM_AUDi,t = ada atau tidaknya komite audit pada perusahaan i pada periode t 
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jumlah ekuitas, jumlah saham yang beredar, close price, proporsi komisaris 

independen, proporsi kepemilikan manajerial dan keberadaan komite audit. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu dokumentasi. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data yang diungkapkan 

berdasarkan dokumen-dokumen dan catatan yang tersedia di prospectus 

perusahaan manufaktur. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mencatat dan menganalisis informasi yang terdapat dalam Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD)  dan IDX Statistik tahun 2004 sampai dengan 

2009 yang diperoleh dari pojok BEI Undip. 

 

3.4.  Metode Analisis Data 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006: 19). 

Berdasarkan analisis deskriptif ini bisa diketahui deskripsi dari masing-masing 

variable secara individu. 

3.4.2. Analisi Regresi Logistik 

 Pengujian hipotesis dilakukan secara uji multivariate dengan 

menggunakan regresi logistik yang dilakukan terhadap keempat variabel dengan 

menggunakan program SPSS for Windows. Menurut Ghozali (2006) metode ini 

cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependenya bersifat kategorikal 

(nominal) dan variabel independenya kombinasi antar metrik dan non metrik. 
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Teknik analisis penulis tidak melakukan uji normalitas data karena menurut 

Ghozali (2006) logistic regression tidak memerlukan asumsi normalitas pada 

variabel babasnya. Asumsi multivariatenormal distribution tidak dapat dipenuhi 

karena variabel bebasnya merupakan campuran antara metrik dan non metrik. 

Regresi logistik juga mengabaikan masalah heterokedasticity, artinya variabel 

dependenya tidak memerlukan heterocedasticity untuk masing–masing variabel 

independenya. Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel 

independensi komisaris, kepemilikan manajerial serta komite audit mempengaruhi 

konservatisme akuntansi. 

Model regresi logistik dalam penelitian ini adalah: 

Ln = a + b1INDEP_COM + b2BOARD_OWN + b3COM_AUD + е 

Keterangan: 

KON_MKT   = konservatisme akuntansi  

a    = konstanta  

b
1, 

b
2
, b

3  
          = koefisien regresi independensi komisaris, kepemilikan 

manajerial dan komite audit.  

INDEP_COM
  

= independensi komisaris  

BOARD_OWN  = kepemilikan manajerial  

COM_AUD   = ada atau tidaknya komite audit 

Analisis pangujian hipotesis dengan regresi logistik dalam penelitian ini 

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 

 



49 
 

a. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi 

logistik yang akan digunakan. Artinya bahwa model sudah baik dan dapat 

dilakukan proses analisis logistik selanjutnya. Pengujian kelayakan model 

regresi logistik dilakukan dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow 

Goodness of fit test yang diukur dengan nilai Chi-Square pada tabel Homser 

and Lemeshow (Ghozali, 2009). 

b. Menguji keseluruhan model (Overall Mode Fit) 

Langkah selanjutnya adalah menguji keseluruhan model regresi (overall 

model fit). Uji ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen di 

dalam regrasi logistik secara serentak mempengaruhi variabel dependen, 

(Ghozali,2009). 

c. Menguji koefisien Regresi 

Koefisien Regresi ini diuji untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

masing–masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien regresi 

dapat ditentukan dengan menggunakan wald statistic dan nilai probabilitas 

(sig) dibandigkan dengan α (Ghozali, 2009). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Obyek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2004 sampai dengan 2009. 

Berdasarkan populasi sebanyak 146 perusahaan, didapat 43 perusahaan yang 

sesuai dengan kriteria-kriteria sampel yang telah ditentukan. Berikut adalah 

ringkasan perolehan sampel penelitian: 

Tabel 4.1. Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 

1. 
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI hingga 

tahun 2009 
146 

2. Jumlah perusahaan yang memiliki nilai ekuitas negatif (27) 

3. Jumlah perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen (50) 

4. Jumlah perusahaan yang menggunakan mata uang asing (2) 

5. 
Jumlah perusahaan yang tidak listing berturut-turut dari tahun 

2004 sampai dengan 2009. 
(24) 

TOTAL 43 

Sumber: data sekunder, diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.3. diatas menunjukan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI hingga tahun 2009 sebesar 146 perusahaan. Perusahaan tersebut 

disaring kembali berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan yaitu pertama 

perusahaan harus memiliki nilai ekuitas positif, dari data diatas terlihat jumlah 

50 
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perusahaan yang memiliki nilai ekuitas negatif sebanyak 27 perusahaan. kriteria 

kedua perusahaan harus memiliki komisaris independen, dari data diatas terlihat 

perusahaan yang tidak memiliki proporsi komisaris independen sebesar 50 

perusahaan. Kriteria ketiga perusahaan yang menggunakan mata uang asing 

sebesar 2 perusahaan dan yang terakhir perusahaan yang tidak listing berturut-

turut hingga tahun 2009 adalah sebesar 24 perusahaan.  

Berdasarkan ringkasan perolehan sampel penelitian didapat sampel 

perusahaan sebanyak 43 perusahaan dari populasi sebanyak 146 perusahaan, 

yaitu: 

 

Tabel 4.2. Nama Sampel Perusahaan 

No. KODE Klasifikasi Industri Nama Perusahaan 

1. AKRA Chemical and Allied Products PT. AKR Corporindo Tbk. 

2. AKKU Plastics and Glass Products PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk. 

3. APLI Plastics and Glass Products PT. Asiaplast Industries Tbk. 

4. AMGF Plastics and Glass Products PT. Asahimass Flat Glass Tbk. 

5. ASII Automotive and Allied Products PT. Astra Internasional Tbk. 

6. AUTO Automotive and Allied Products PT. Astra Otoparts Tbk. 

7. AQUA Food and Beveranges PT. Aqua Golden Mississipi Tbk. 

8. ARNA 
Stone, Clay, Glass and Conrete 

Products 
PT. Arna Citra Mulia Tbk. 

9. ASGR Electronic and Office Equipment  PT. Astra Grapia Tbk 

10. BRNA Plastics and Glass Products PT. Berlina Tbk. 

11. BUDI Chemical and Allied Products PT. Budi Acid Jaya Tbk. 

12. BTON Metal and Allied Products PT. Beton Jaya Manunggal Tbk 

13. BATA Apparel and Other Textile Products PT. Sepatu Bata Tbk. 

14. DPNS Adhesive PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 

15. DAVO Food and Beveranges PT Davomas Abadi Tbk. 

16. ETWA Chemical and Allied Products PT. Eterindo Wahanatama Tbk. 

17. ESTI Apparel and Other Textile Products 
PT. Ever Shine Textile Industri 

Tbk. 

18. GDYR Automotive and Allied Products PT. Good year Indonesia Tbk. 

19. INDF Food and Beveranges PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 
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No. KODE Klasifikasi Industri Nama Perusahaan 

20. INTA Automotive and Allied Products PT. Intraco Penta Tbk. 

21. IKBI Cables PT. Sumi Indo Kabel Tbk. 

22. INAI Metal and Allied Products 
PT. Indal Alumunium Industry 

Tbk. 

23. INDS Automotive and Allied Products PT. Indospring Tbk. 

24. JPRS Metal and Allied Products PT. Jaya Pari Steel Tbk. 

25. KICI Fabricated Metal Products PT. Kedaung Indah Can Tbk. 

26. KAEF Pharmaceuticals PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. 

27. LMPI Plastics and Glass Products 
PT. Langgeng Makmur Industri 

Tbk. 

28. LTLS Chemical and Allied Products PT. Lautan Luas Tbk. 

29. MTDL Electronic and Office Equipment PT. Metrodata Electronics Tbk. 

30. MYOR Food and Beveranges PT. Mayora Indah Tbk. 

31. TCID Consumer Goods PT. Mandom Indonesia Tbk. 

32. MRAT Consumer Goods PT. Mustika Ratu Tbk. 

33. MLPL Electronic and Office Equipment PT. Multipolar Corp 

34. PSDN Food and Beveranges PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk. 

35. PYFA Pharmaceuticals PT. Pyridam Farma Tbk. 

36. PBRX Apparel and Other Textile Products PT. Pan Brothers Tbk. 

37. RICY Apparel and Other Textile Products PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. 

38. SIMA Plastics and Glass Products PT. Siwani Makmur Tbk 

39. SULI Lumber and Wood Products PT. Sumalindo Lestari Tbk. 

40. TSPC Pharmaceuticals PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 

41. TURI Automotive and Allied Products PT. Tunas Ridean Tbk. 

42. UNTR Automotive and Allied Products PT. United Tractors Tbk. 

43. RMBA Tobacco Manufacturers 
PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk. 

Sumber: ICMD 

1.2. Analisis Data 

1.2.1. Deskripsi variabel penelitian  

Penelitian ini data yang digunakan adalah nilai rasio book to market, 

proporsi komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial dan keberadaan 

komite audit (Data terlampir). 

a. Konservatisme Akuntansi 

Konservatisme akuntansi merupakan kebijakan manajemen puncak untuk 

menetapkan prinsip akuntansi yang akan digunakan perusahaan dalam menyusun 
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laporan keuangannya. Konservatisme merupakan variabel dummy yang diukur 

dengan nilai pasar menggunakan rasio book to market perusahaan. Book to market 

ratio merupakan perbandingan antara nilai buku saham dan nilai pasar saham. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2004 - 2009. Karena variabel Konservatisme 

merupakan variabel dummy, maka rasio book to market yang bernilai dari 1 

mengidentifikasi penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan 

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

Jika nilai rasio book to market bernilai 0 mengindikasi perusahaan tidak 

menerapkan akuntansi yang tidak konservatif, dijelas pada tabel 4.3 dibawah ini: 

Tabel 4.3. Proporsi Konservatisme Akuntansi 

Konservatis 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

Ya 30 69.8 25 58.1 21 48.8 19 44.2 31 72.1 23 53.5 

Tidak  13 30.2 18 41.9 22 51.2 24 55.8 12 27.9 20 46.5 

Jumlah 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 

Sumber: data  sekunder, diolah 2011 

Berdasarkan data dari tabel 4.3 diatas, tahun 2004 jumlah perusahaan 

sampel yang menerapkan prinsip akuntansi konservatif sebesar 69.8% dan 

perusahaan yang tidak menerapkan prinsip konservatif sejumlah 30.2%. Tahun 

2005 jumlah perusahaan sampel yang menerapkan prinsip akuntansi konservatif 

sebesar 58.1% dan perusahaan yang tidak menerapkan prinsip konservatif 

sejumlah 41.9%. Tahun 2006 jumlah perusahaan sampel yang menerapkan prinsip 

akuntansi konservatif sebesar 48.8% dan perusahaan yang tidak menerapkan 

prinsip konservatif sejumlah 51.2%. Tahun 2007 jumlah perusahaan sampel yang 
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menerapkan prinsip akuntansi konservatif sebesar 44.2% dan perusahaan yang 

tidak menerapkan prinsip konservatif sejumlah 55.8%. Tahun 2008 jumlah 

perusahaan sampel yang menerapkan prinsip akuntansi konservatif sebesar 72.1% 

dan perusahaan yang tidak menerapkan prinsip konservatif sejumlah 27.9%. 

Tahun 2009 jumlah perusahaan sampel yang menerapkan prinsip akuntansi 

konservatif sebesar 53.5% dan perusahaan yang tidak menerapkan prinsip 

konservatif sejumlah 46.5%.  

Berdasarkan tabel 4.3. diatas dapat dilihat perusahaan sampel yang 

menerapkan prinsip akuntansi konservatif dalam laporan keuangannya dari tahun 

2004 sampai dengan 2007 mengalami penurunan, pada tahun 2008 mengalami 

kenaikan dan kemudian di tahun 2009 kembali mengalami penurunan. 

Kesimpulannya, pada tahun 2004, 2005, 2008 dan 2009 perusahaan yang 

menerapkan prinsip akuntansi konservatif lebih besar dari pada perusahaan yang 

tidak menerapkan prinsip akuntansi konservatif. Sebaliknya, pada tahun 2006 dan 

2007 perusahaan yang tidak menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif lebih 

besar dari pada perusahaan yang menerapkan prinsip akuntansi konservatif.  

b. Independensi Komisaris 

Independensi komisaris adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang 

saham lainnya. Pengukuran komisaris independen ini diperoleh dengan cara 

menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan total jumlah 

komisaris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2004 – 

2009. Persentase komisaris independen dapat dilihat pada tabel 4.4. sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4. Kelas Interval Independensi Komisaris 

K.Intervl 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

0.84-1 1 2.3 0 0 0 0 2 4.7 2 4.7 0 0 

0.66-0.83 0 0 1 2.3 2 4.7 2 4.7 1 2.3 1 2.3 

0.48-0.65 7 16.3 7 16.3 8 18.6 6 14 6 14 8 18.6 

0.30-0.47 33 76.7 32 74.4 31 72 31 72 32 74.4 29 67.4 

0.11-0.29 2 4.7 3 7 2 4.7 2 4.6 2 4.6 5 11.7 

Jumlah 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 

Sumber: data sekunder,  diolah 2011 

 Berdasarkan tabel 4.4, kelas interval independensi komisaris diatas 

dikelompokan menjadi 5 kelas interval. Tahun  2004 kelas interval dengan nilai 

0.84 – 1 sebesar 2.3%, pada tahun 2005 sebesar 0%, pada tahun 2006 sebesar 0%, 

pada tahun 2007 sebesar 4.7%, pada tahun 2008 sebesar 4.7% dan di tahun 2009 

sebesar 0%. Ini berarti proporsi independensi komisaris dengan interprestasi 

sangat tinggi,  sangat kecil yaitu dengan rata-rata 1,95%. 

 Tahun 2004 kelas interval dengan nilai  0.66 – 0.83 sebesar 0%, pada tahun 

2005 sebesar 2.3%, pada tahun 2006 sebesar 2.3%, pada tahun 2007 sebesar 4.7%, 

pada tahun 2008 sebesar 2.3% dan di tahun 2009 sebesar 2.3%. Ini berarti 

proporsi independensi komisaris dengan interprestasi tinggi, masih kecil yaitu 

dengan rata-rata 2.3%. 

Tahun  2004 kelas interval dengan nilai  0.48 – 0.65 sebesar 16.3%, pada 

tahun 2005 sebesar 16.3%, pada tahun 2006 sebesar 18.6%, pada tahun 2007 

sebesar 14%, pada tahun 2008 sebesar 14% dan di tahun 2009 sebesar 18.6%. Ini 

berarti proporsi independensi komisaris dengan interprestasi agak tinggi, cukup 

besar yaitu dengan rata-rata 16.3%. 
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Tahun  2004 kelas interval dengan nilai  0.30 – 0.47 sebesar 76.7%, pada 

tahun 2005 sebesar 74.4%, pada tahun 2006 sebesar 72%, pada tahun 2007 

sebesar 72%, pada tahun 2008 sebesar 74.4% dan di tahun 2009 sebesar 67.4%. 

Ini berarti proporsi independensi komisaris dengan interprestasi cukup, sangat 

besar yaitu dengan rata-rata 72.8%. Perusahaan sebagian besar telah 

melaksanakan persyaratan dari BAPEPAM  yaitu proporsi komisaris independen 

minimal 30%. 

Tahun 2004 kelas interval dengan nilai  0.11 – 0.29 sebesar 4.7%, pada 

tahun 2005 sebesar 7%, pada tahun 2006 sebesar 4.7%, pada tahun 2007 sebesar 

4.6%, pada tahun 2008 sebesar 4.6% dan di tahun 2009 sebesar 11.7%. Ini berarti 

proporsi independensi komisaris dengan interprestasi rendah atau yang tidak 

melaksanakan peraturan dari BAPEPAM hanya sebagian kecil yaitu dengan rata-

rata 6.2%. 

c. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

komisaris terafiliasi. Pengukuran kepemilikan oleh komisaris dan direksi ini 

diperoleh dengan cara menjumlahkan lembar saham yang dimiliki oleh komisaris 

terafiliasi (di luar komisaris independen) dan direksi dibagi dengan total jumlah 

lembar saham yang beredar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2004 – 2009. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh komisaris dan 

direksi dapat dilihat dalam tabel 4.5. sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Kelas Interval Kepemilikan Manajerial 

K.Intervl 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

0.185-0.23 1 2.3 1 2.3 1 2.3 1 2.3 1 2.3 1 2.3 

0.139-0.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.3 

0.093-0.138 2 4.7 2 4.7 2 4.7 2 4.7 2 4.7 3 7 

0.047-0.092 1 2.3 2 4.7 1 2.3 1 2.3 5 11.6 3 7 

0.0-0.046 39 90.7 38 88.3 39 90.7 39 88.3 35 81.4 35 81.4 

Jumlah 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 

Sumber: data sekunder,  diolah 2011 

Berdasarkan tebel 4.5, kelas interval kepemilikan manajerial diatas 

dikelompokan menjadi 5 interval. Tahun 2004 kelas interval dengan nilai 0.185 – 

0.23 sebesar 2.3%, pada tahun 2005 sebesar 2.3%, pada tahun 2006 sebesar 2.3%, 

pada tahun 2007 sebesar 2.3%, pada tahun 2008 sebesar 2.3% dan di tahun 2009 

sebesar 2.3%. Ini berarti proporsi kepemilikan manajerial dengan interprestasi 

sangat tinggi, masih kecil yaitu dengan rata-rata 2.3%. 

 Tahun 2004 kelas interval dengan nilai  0.139 – 0.184 sebesar 0%, pada 

tahun 2005 sebesar 0%, pada tahun 2006 sebesar 0%, pada tahun 2007 sebesar 

0%, pada tahun 2008 sebesar 0% dan di tahun 2009 sebesar 2.3%. Ini berarti 

proporsi kepemilikan manajerial dengan interprestasi tinggi, sangat kecil yaitu 

dengan rata-rata 0.38%. 

Tahun 2004 kelas interval dengan nilai  0.093 – 0.138 sebesar 4.7%, pada 

tahun 2005 sebesar 4.7%, pada tahun 2006 sebesar 4.7%, pada tahun 2007 sebesar 

4.7%, pada tahun 2008 sebesar 4.7% dan di tahun 2009 sebesar 7%. Ini berarti 

proporsi kepemilikan manajerial dengan interprestasi cukup,  yaitu dengan rata-

rata 5.1%. 
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Tahun 2004 kelas interval dengan nilai  0.047 – 0.092 sebesar 2.3%, pada 

tahun 2005 sebesar 4.7%, pada tahun 2006 sebesar 2.3%, pada tahun 2007 sebesar 

2.3%, pada tahun 2008 sebesar 11.6% dan di tahun 2009 sebesar 7%. Ini berarti 

proporsi kepemilikan manajerial dengan interprestasi cukup, sangat besar yaitu 

dengan rata-rata 5.0%.  

Tahun 2004 kelas interval dengan nilai  0.00 – 0.046 sebesar 90.7%, pada 

tahun 2005 sebesar 88.9%, pada tahun 2006 sebesar 90.7%, pada tahun 2007 

sebesar 90.7%, pada tahun 2008 sebesar 81.4% dan di tahun 2009 sebesar 81.4%. 

Ini berarti proporsi kepemilikan manajerial dengan interprestasi rendah, sangat 

besar yaitu dengan rata-rata 86.8%. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan 

kepemilikan manajerial pada perusahaan sebagian besar rendah. 

d. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang membantu manajemen untuk memastikan 

bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Pengukuran 

untuk keberadaan komite audit diperoleh dengan variabel dummy, dimana 

variable dummy dengan nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki komite audit, dan 

nilai 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite audit pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2004 – 2009. Keberadaan komite 

audit suatu perusahaan dapat terlihat pada tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Proporsi Komite Audit 

Keberadaan 

Komite Audit 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

Ada 4 9.3 8 18.6 14 32.6 20 46.5 20 46.5 21 48.8 

Tidak  39 90.7 35 81.4 29 67.4 23 53.5 23 53.5 22 51.2 

Jumlah 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 100 

Sumber: data sekunder, diolah 2011 
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Tahun 2004 jumlah perusahaan sampel yang memiliki komite audit sebesar 9.3% 

dan perusahaan yang tidak memiliki komite audit sebesar 90.7%. Tahun 2005 

jumlah perusahaan sampel yang memiliki komite audit sebesar 18.6% dan 

perusahaan yang tidak memiliki komite audit yaitu sejumlah 81.4%. Tahun 2006 

jumlah perusahaan sampel yang memiliki komite audit sebesar 32.6% dan 

perusahaan yang tidak memiliki komite audit yaitu sejumlah 67.4%. Tahun 2007 

dan 2008 jumlah perusahaan sampel yang memiliki komite audit sebesar 46.5% 

dan perusahaan yang tidak memiliki komite audit yaitu sejumlah 53.5%. Tahun 

2009 jumlah perusahaan sampel yang memiliki komite audit sebesar 48.8% dan 

perusahaan yang tidak memiliki komite audit yaitu sejumlah 51.2%. 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas persentase keberadaan komite audit semakin 

meningkat setiap tahunnya dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Kepemilikan 

komite audit oleh perusahaan sampel 2004 sampai dengan 2006 masih relatif 

kecil, barulah pada tahun 2007 sampain dengan 2009 ada keseimbangan antara 

perusahaan yang memiliki komite audit dan perusahaan yang belum memiliki 

komite audit. 

4.2.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel 

konservatisme akunatnsi, independensi komisaris, kepemilikan manajerial serta 

keberadaan komite audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2004 sampai dengan 2009. 
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a. Analisis Deskriptif Konservatisme Akuntansi 

Berdasarkan variabel konservatisme akuntansi analisis yang digunakan 

adalah analisis frekuensi dikarenakan variabel konservatismme akuntansi 

merupakan variabel dummy dan dijelaskan dalam tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Konservatisme Akuntansi  

KON_MKT 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 109 42.2 42.2 42.2 

1 149 57.8 57.8 100.0 

Total 258 100.0 100.0  

Sumber: data sekunder, diolah 2011 

Berdasarkan hasil analisis frekuensi diatas variabel konservatisme akuntansi 

(KON_MKT) menunjukan nilai observasi (N) adalah 258 perusahaan. Perusahaan 

dengan nilai 1 mengindikasikan penerapan prinsip akuntansi yang konservatif 

adalah dan perusahaan dengan nilai 0 mengindikasi perusahaan yang tidak 

menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif. Perusahaan sampel yang 

menerapkan prinsip akuntansi konservatif adalah sejumlah 109 perusahaan 

dengan persentase sebesar 42.2% dan perusahaan yang tidak menerapkan prinsip 

akuntansi konservatif adalah sejumlah 149 perusahaan dengan persentase sebesar 

57.8%. ini berarti, perusahaan yang menerapkan prinsip akuntansi konservatif 

lebih besar disbanding perusahaan yang tidak menerapkan prinsip akuntansi yang 

konservatif. 
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b. Analisis Deskriptif Independensi Komisaris 

Analisis deskriptif variabel independensi komisaris dapat dijelaskan pada 

tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Independensi Komisaris 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

INDEP_COM 258 .11 1.00 .3848 .12223 

Valid N (listwise) 258     

Sumber: data sekunder, diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas jumlah observasi (N) adalah 258 perusahaan 

yang dilakukan terhadap perusahaan sampel, didapatkan nilai proporsi komisaris 

independen (INDEP_COM) dengan nilai terkecil yaitu 11% dan nilai terbesar 

100%. Nilai rata-rata proporsi dewan komisaris adalah sebesar 38,48% dengan 

standar deviasi sebesar 12,223%. Berdasarkan data analisis diatas rata-rata 

proporsi komisaris independen sebesar 38.48%, hal ini menunjukan perusahaan 

telah mematuhi peraturan BAPEPAM yang mensyaratkan jumlah anggota dewan 

komisaris pada perusahaannya minimal 30%. 

c.  Analisis Deskriptif Kepemilikan Manajemen 

Analisis deskriptif variabel kepemilikan manajerial dapat dijelaskan pada 

tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.9 Analisis Deskriptif Kepemilikan Manajerial 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BOARD_OWN 258 .00 .23 .0186 .04312 

Valid N (listwise) 258     

Sumber: data sekunder, diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas jumlah observasi (N) adalah 258 perusahaan 

yang dilakukan terhadap perusahaan sampel. Variabel kepemilikan manajerial 

yaitu kepemilikan saham yang dimilki oleh pihak manajemen perusahaan. Nilai 

terendahnya adalah 0% dan nilai tertingginya adalah 23% dan nilai rata-rata 

sebesar 0,0186. Hal ini menunjukan bahwa pada perusahaan sampel, saham  yang 

dimiliki oleh manajemen paling sedikit adalah 0% dan pihak manajemen 

perusahaan yang memiliki perusahaan paling besar adalah 23% dengan standar 

deviasi sebesar 0,4312. Nilai rata-rata variabel kepemilikan manajerial hanya 

sebesar 1,86%, ini berarti semakin kecil kepemilikan manajerial maka 

permasalahan agensi yang muncul akan semakin besar sehingga permintaan atas 

laporan yang bersifat konservatif akan semakin meningkat. 

d. Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi 

Variabel komite audit analisis yang digunakan adalah analisis frekuensi 

dikarenakan variabel komite audit merupakan variabel dummy dan dijelaskan 

dalam tabel 4.10 berikut ini: 
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Tabel 4.10 Analisis Deskriptif Komite Audit 

COM_AUD 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 170 65.9 65.9 65.9 

1 88 34.1 34.1 100.0 

Total 258 100.0 100.0  

Sumber: data sekunder, diolah 2011 

Berdasarkan hasil analisis frekuensi diatas variabel komite (COM_AUD) 

menunjukan nilai observasi (N) adalah 258 perusahaan. Perusahaan dengan nilai 1 

mengindikasikan keberdaan komite audit pada perusahaan adalah dan perusahaan 

dengan nilai 0 mengindikasi perusahaan yang tidak memiliki komite audit. 

Perusahaan sampel yang memiliki komite audit adalah sejumlah 88 perusahaan 

dengan persentase sebesar 34.1% dan perusahaan yang tidak memiliki komite 

audit adalah sejumlah 170 perusahaan dengan persentase sebesar 65.9%. ini 

berarti, sebagian perusahaan belum memiliki komite audit seperti yang 

disyaratkan oleh BAPEPAM. 

4.2.3. Analisis Regresi Logistik  

Logistic regression digunakan untuk menguji pengaruh independensi 

komisaris, kepemilikan manajerial dan komite audit secara bersama-sama 

terhadap konservatisme akuntansi dengan metode enter pada tingkat signifikasi 

(α) 5%. Ghozali (2006 : 261) mengemukakan apabila variabel bebas merupakan 

campuran antara variabel metrik dan non metric maka dapat dianalisis dengan 

regresi logistik. Pengaruh independensi komisaris, kepemilikan manajerial dan 
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komite audit terhadap konservatisme akuntansi peneliti menggunakan teknik 

analisis statistik dengan bantuan program SPSS for Windows versi 16. Sebelum 

menganalisis hasil regresi logistik, akan diuji terlebih dahulu fit atau tidaknya 

model tersebut yaitu: 

a. Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit) 

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi. 

Berdasarkan tampilan tebel Hosmer and  Lemeshow Test  pada tabel 4.11 

ditunjukan bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit 

sebesar 13,299 dengan probabilitas signifikan 0,102 dimana 0,102  > 0,05 maka 

hipotesis nol tidak dapat ditolak (H0 diterima). Hal ini berarti model regresi yang 

dipergunakan dalam penelitian ini layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena 

tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan 

klasifikasi yang diamati. 

Tabel 4.11 Goodness of Fit 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 13.299 8 .102 

Sumber: data sekunder, diolah 2011 

b. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Pengujian kelayakan keseluruhan model seperti tampak pada tabel 4.12 

dengan memperhatikan angka pada awal -2 Log Likehood (LL) block number = 0, 

sebesar 351,437 dan angka pada -2 Log Likehood (LL) block number = 1, sebesar 

325,277. Hal ini menunjukan terjadinya penurunan nilai -2 Log Likehood di 
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Block 0 dan Block 1 sebesar 351,437 – 325,277 = 26,16 dan mempunyai 

signifikan 0,05. Ini berarti secara keseluruhan model regresi logistik yang 

digunakan memiliki model yang baik. 

Tabel 4.12 Overall Model Fit 

Iteration -2 Log Likehood 

Step 0 351,437 

Step 1 325,277 

Sumber : data sekunder, diolah 2011 

c. Menguji Koefisien Regresi  

Uji koefisien regresi menunjukan hasil pengujian dengan regresi logistik 

dimana H0 menunjukan koefisien regresi tidak signifikan dan pada Ha 

menunjukan koefisien regresi signifikan dengan tingkat signifikasi 5% dimana 

jika probabilitas >0.05 maka H0 diterima dan sebaliknya jika probabilitas <0.05 

maka H0 ditolak.  Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.13. Berdasarkan pengujian 

regresi logistik tersebut maka diperoleh model regresi logistik sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 Uji Koefisien Regresi  

 Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Hasil 

Step 1
a
 INDEP_COM -2.244 1.125 3.977 1 .046 .106 Signifikan 

BOARD_OWN 21.368 6.256 11.667 1 .001 1.905E9 Signifikan 

COM_AUD 
-.379 .288 1.736 1 .188 .685 

Tidak 

signifikan 

Constant 1.025 .474 4.666 1 .031 2.786  

a. Variable(s) entered on step 1: INDEP_COM, BOARD_OWN, 

COM_AUD. 

Sumber : data sekunder, diolah 2011 

 

  

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan sebagai berikut : 

 KON_MKT = 1,025 – 2,244INDEP_COM + 21,368BOARD_OWN – 

0,379COM_AUD + e 

Berdasarkan model regresi di atas, independensi komisaris berpengaruh 

negatif terhadap konservatisme akuntansi perusahaan dengan nilai B sebesar 

2,244. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi perusahaan dengan nilai B sebesar 21,368 dan keberadaan komite audit 

berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi perusahaan dengan nilai B 

sebesar 0,379.  

Pengaruh independensi komisaris (INDEP_COM) terhadapkonservatisme 

akuntansi memiliki nilai sig sebesar 0,046 > α (0,05). Hal ini menunjukan bahwa 

variabel indepensi komisaris (INDEP_COM) signifikan pada level 5% sehingga 

H0, yang berarti bahwa variabel independensi komisaris (INDEP_COM) 

berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Maka, H1: 
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“Independensi komisaris berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi” 

diterima. 

Pengaruh kepemilikan manajerial (BOARD_OWN) terhadap 

konservatisme akuntansi memiliki nilai sig sebesar 0,001 > α (0,05). Dengan 

demikian, variabel kepemilikan manajerial (BOARD_OWN) signifikan pada level 

5% sehingga H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel kepemilikan manajerial 

(BOARD_OWN) berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. Maka, H2: “Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi” diterima. 

Pengaruh komite audit (COM_AUD) terhadap konservatisme akuntansi 

memiliki nilai sig sebesar 0,188> α (0,05). Hal ini menunjukan bahwa variabel 

komite audit (COM_AUD) tidak signifikan pada level 5% sehingga H0 diterima 

yang berarti bahwa variabel komite audit (COM_AUD) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Maka, H3: “Keberadaan komite 

audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi” ditolak. 

Pengujian secara simultan untuk menguji semua variabel independen yang 

dimasukan secara bersama-sama dalam model regresi berpengaruh terhadap 

variabel dependen, dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut: 
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Tabel 4.14 Pengujian Variabel Independensi komisaris, Kepemilikan 

Manajerial dan Komite Audit terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .313 .126 6.151 1 .013 1.367 

Sumber: data sekunder, diolah 2011 

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat nilai sig sebesar 0,013 dengan 

menggunakan tingkat sig sebesar 0,05 maka H4 diterima. Maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel independensi komisaris, kepemilikan manajerial dan komite audit 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel konservatisme 

akuntansi. 

 

4.3. PEMBAHASAN 

4.3.1. Pengaruh Independensi Komisaris Terhadap Konservatisme 

Akuntansi  

Berdasarkan hasil pengujian variabel independensi komisaris terhadap 

konservatisme akuntansi dapat diketahui bahwa independensi komisaris 

(INDEP_COM) berpengaruh secara signifikan dan mempunyai arah koefisien 

negatif terhadap konservatisme akuntansi. Komisaris independen dalam 

menjalankan fungsinya, akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan 

berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi board of 

directors (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka 

sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. Board of 
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directors yang kuat (board of directors yang didominasi oleh komisaris 

independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka 

akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih 

konservatif. Dilain pihak, board of directors yang didominasi oleh pihak internal 

atau board of directors yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan 

memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan 

prinsip akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif) (Ahmed dan Duellman, 

2007). 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Wardhani (2008), pada penelitian 

ini dapat membuktikan pengaruh independensi komisaris terhadap konservatisme 

akuntansi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) 

diterima atau hipotesis pertama (H1) berhasil didukung dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini signifikan menandakan bahwa monitoring yang 

dijalankan oleh komisaris independen sudah optimal sebagai alat untuk 

memonitoring manajemen. Hal ini disebabkan semakin tinggi proporsi komisaris 

independen terhadap total jumlah komisaris maka semakin besar pula tingkat 

konservatisme akuntansi yang diukur dengan nilai pasar (Wardhani, 2008). 

Proporsi komisaris independen perusahaan yang telah sesuai dengan syarat yang 

ditentukan oleh BAPEPAM sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris yang 

ada. Analisis deskriptif independensi komisaris diatas 30% sebanyak 94,19%. 

Proporsi komisaris independen yang tinggi akan mensyaratkan informasi yang 

lebih berkualitas sehingga akan cendrung untuk menggunakan prinsip akuntansi 

yang lebih konseratif. 
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4.3.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Konservatisme Akuntansi 

Kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan dan mempunyai arah 

koefisien positif terhadap konservatisme akuntansi berdasarkan pengujian dengan 

regresi logistik menggunakan ukuran nilai pasar. Ini berarti, semakin tinggi 

kepemilikan oleh dewan maka semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi 

yang diukur dengan ukuran. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh 

manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk berkerja dalam 

meningkatkan nilai perusahaan dan menurunkan biaya agensi. Berdasarkan teori 

agensi klasik, semakin besar kepemilikan oleh inside directors (komisaris yang 

terafiliasi/ komisaris diluar komisaris independen) akan mengarahkan pada 

kesesuaian tujuan antara pihk manajemen dan pemegang saham, (Wardhani. 

2008). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wardhani (2008) dan 

Widyaningrum (2008) dimana kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi. Maka, hipotesis kedua berhasil didukung dalam 

penelitian ini. 

Kepemilikan manajerial relatif kecil dengan rata-rata yang dapat dilihat dari 

analisis deskriptif hanya sebesar 0,0186. Hasil penelitian ini signifikan, dengan 

relatif kecilnya jumlah kepemilikan manajerial maka masih terjadi konflik 

kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajer, dimana kepentingan 

pihak manajer belum dapat diselaraskan dengan kepentingan pemegang saham 

sehingga pihak manajer belum merasa “memiliki” perusahaan tersebut. Teori 

agensi memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak 
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dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan stakeholder. Hak pengendalian yang 

dimiliki manajer memungkinkan untuk diselewengkan dan akan menimbulkan 

masalah keagenan yang dapat diartikan dengan sulitnya investor memeperoleh 

keyakinan bahwa dana yang mereka tanamkan tidak dikelola dengan semestinya 

oleh manajer (Rahmawaty, 2010). Oleh karena itu, semakin kecilnya kepemilikan 

manajerial maka permasalahan agensi yang timbulakan semakin besar sehingga 

permintaan laporan keuangan yang bersifat konservatif akan semakin meningkat. 

4.3.3. Pengaruh Keberadaan Komite Audit terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Berdasarkan hasil pengujian variabel komite audit tidak dapat membuktikan 

pengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Komite audit 

memiliki arah koefisien negatif terhadap konservatisme akuntansi. Keberadaan 

komite audit dalam suatu perusahaan membuat proses pelaporan keuangan 

perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit ini akan memastikan 

bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan 

informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu 

keberadaan komite audit ini akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme 

yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini 

akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan 

perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme (Wardhani, 2008). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penilitian Wardhani (2008) dan 

(Rahmawaty,2010) dalam penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa 

keberadaan komite audit dengan pengukuran nilai pasar berpengaruh secara 
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signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Maka, hipotesis ketiga dapat 

didukung dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel komite audit dapat 

terlihat perusahaan yang belum memiliki komite audit lebih dominan yaitu 

sebesar 65,9%. Komite audit belum dapat menjalankan fungsinya sebagai alat 

untuk memonitoring kinerja manajemen dikarenakan dalam perusahaan sampel 

keberadaan komite audit masih relatif kecil. Hal ini menunjukan bahwa sebagian 

besar perusahaan belum menerapkan peraturan good corporate governance yang 

mengharuskan setiap perusahaan mempunyai komite audit yang membantu 

komisaris untuk memonitoring kinerja perusahaan dalam proses pelaporan 

keuangan (Rahmawaty, 2010).  

Maka, seharusnya perusahaan memiliki komite audit sesuai dengan Kep. 

29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit,  

pada pasal 2 Kep. 29/PM/2004 dijelaskan emiten atau perusahaan publik wajib 

membentuk komite audit sebagaimana disyaratkan dalam lampiran keputusan ini 

selambat-lambatnya pada 31 Desember 2004. Komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan 

perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian 

perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007) agar terciptanya good corporate 

governance. 
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4.3.4. Pengaruh Mekanisme Internal Corporate Governance terhadap 

Konsrvatisme Akuntansi 

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel independensi komisaris, 

kepemilikan manajerial dan komite audit yang merupakan komponen dari 

mekaisme internal corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. Oleh karena itu, hiptesis keempat (H4) yang menyatakan 

“Mekanisme internal corporate governance berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi” diterima. 

Ahmed dan Duellman (2007) menyatakan bahwa  board of directors yang 

kuat akan mensyaratkan konservatisme yang lebih tinggi sehingga dapat 

membantunya dalam mengurangi biaya agensi yang timbul karena adanya 

informasi yang asimetris antara manajer dengan pihak lain. Konservatisme juga 

akan membatasi kerugian yang mungkin muncul dari keputusan investasi yang 

berkinerja buruk dan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi board of directors 

(terutama direksi luar) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil 

keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. Berdasarkan pandangan 

tersebut, maka kekuatan karakteristik dari board of directors sebagai salah satu 

mekanisme corporate governance akan berhubungan secara positif dengan 

konservatisme akuntansi (Wardhani, 2008).  

Diantara faktor yang mendorong terciptanya pengelolaan perusahaan yang 

efektif, dewan komisaris merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

manajer dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam penerapan kebijakan 
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konservatisme akuntansi. Berdasarkan analisis deskriptif variabel konservatisme 

akuntansi, dengan jumlah perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi sebesar 57.8%. Struktur pengelolaan di Indonesia fungsi ini cendrung 

lebih banyak dijalankan oleh dewan komisaris berdasarkan kedekatannya dengan 

sumber informasi (Fala, 2007). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi 

komisaris, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap konservatisme 

akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2004 – 2009. Berdasarkan hasil pengujian statistik pada variabel-variabel 

tersebut terhadap konservatisme akuntansi menggunakan analisis regresi logistik, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor independensi komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. 

2. Faktor kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. 

3. Faktor keberadaan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. 

4. Mekanisme internal corporate governance yang meliputi independensi 

komisaris, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh secara 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 
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5.2.  Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menggunakan pengukuran lain dari konservatisme sehingga 

mendapatkan hasil yang lebih komprehenshif, seperti ukuran asymmetric 

timeliness dan pengukuran akrual. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan bagian dari mekanisme internal corporate 

governance dalam mengimplementasikan corporate governance di 

perusahaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmed,A.S., Duellman, S., 2007. Accounting Conservatism and board of director 

characteristics: An empirical analysis. http://www.ssrn.com. 

 

Ahmed, A.S., Billings, B.K., Morton, R.M., Stanford-Harris, M., 2002. The role 

of accounting conservatism in mitigating bondholder–shareholder conflicts 

over dividend policy and in reducing debt costs. http://www.ssrn.com. 

 

Dewi, A. A. A. Ratna, 2004. Pengaruh Konservatisme Laporan Keuangan 

terhadap Earning Response Coefficient. Jurnal Riset Akuntansi 

Indonesia, Vol. 7 No. 2, Mei: 207-223. 

 

Elrorni. 2009. Management teori agensi. http://elqorni.wordpress.com. 

 

Fala, Dwi Yana Amalia, 2007, Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap 

Penilaian Ekuitas Perusahaan dimoderasi oleh Good Corporate  Governance, 

Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makasssar. 

 

Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 

Badan Penerbit Universitas Diponogoro : Yogyakarta. 

 

Haniati, Sri., Fitriany. 2010, Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap 

Asimetri Informasi dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran 

Konservatisme. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII, 

Purwokerto. 

 

Haris, W., 2004. Pengaruh Earnings Management terhadap Kinerja di Seputar 

SEO. Tesis tidak terpublikasi. Undip. 

 

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat : 

Jakarta 

 

Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat : 

Jakarta 

 

Juanda, Ahmad, 2077. Pengaruh Resiko Litigasi dan Tipe Strategi terhadap 

Hubungan Antara Konflik Kepentingan dan Konservatisme Akuntansi. 

Makalah Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar. 

 

Lara,J.M.G., Osma,B.G., Penalva,F., 2005, Accounting Conservatism and 
Corporate Governance. http://www.ssrn.com. 

 

77 

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/


78 
 

Lincoln, Soeratno., Arsyad. 1999. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: UUP AMP 

YKPN. 

 

Lo, Eko Widodo, 2005, Pengaruh Tingkat Kesulitan KeuanganPerusahaan 

terhadap Konservatisme Akuntansi. Makalah Simposium Nasional 

Akuntansi VIII, Solo. 

 

Nasution, Marihot., Setiawan, Doddy, 2007, Pengaruh Corporate Governance 

terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan. Makalah Simposium 

Nasional Akuntansi X, Makasssar. 

 

Nuryaman, 2008, Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan 

Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba, Makalah 

Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak. 

 

Putri, Imanda Firmantyas, 2006. Analisis Persamaan Simultan Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Hutang, Kebijakan 

Dividen Dalam Perspektif Teori Keagenan. Skripsi tidak terpublikasi. 

Undip. 

 

Rahmawati, Fitri. 2010. Pengaruh Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu 

Mekanisme Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi. 

Skripsi Terpublikasi Undip. 

 

Sari,Cynthia., Adhariani, Desi. 2009, Konservatisme Perusahaan di Indonesia dan 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya, Makalah Simposium Nasional 

Akuntansi XII, Palembang. 

 

Sayidah., 2005. Sifat–Sifat Time–Series dari Angka Akuntansi dan 

Konservatisme Indonesia Manufaktur. http://www.google.com 

 

Siallagan, Homonangan., Machfoedz, Mas’ud., 2006, Mekanisme Corporate 

Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Makalah Simposium 

Nasional Akuntansi IX,  Padang. 

 

Sudjana., 2005, Metoda Statistika. Tarsito : Bandung.  

 

Suryana, Agung., 2010. Pengaruh Konservatisme Laba terhadap Koefisien 

Respon Laba. http://www.google.com. 

 

Tim Analisis., 2010. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan 

Publik. http://www.bapepam.go.id. 

 
Ujiyantho, M.A., Pramuka, B.A., 2007, Mekanisme Corporate Governance, 

Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Makalah Simposium Nasional 

Akuntansi X, Makasssar. 

http://www.google.com/


79 
 

 

Walsh, Ciaran., 2004. “Key Management Ratio: Rasio-Rasio Manajemen Penting 

Penggerak dan Pengendali Bisnis”. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

 

Wardhani, Ratna., 2006, Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan 

yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financial Distressed Firms). 

Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang. 

 

_____________, 2008. Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan 

Hubungannya denga Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme 

Corporate Governance. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI, 

Pontianak. 

 

Watts,R.L., 2003a. Conservatism in Accounting part 1: Explanation and 

Implication. http://www.ssrn.com.  

 

________, 2003b. Conservatism in Accounting part 2: Evidence and Research 

Opportunities http://www.ssrn.com. 

 

Wawo, Andi. 2010.Pengaruh Corporate Governance dan Kosentrasi Kepemilikan 

terhadap Daya Informasi Akuntas. Makalah Simposium Nasional 

Akuntansi XIII, Purwokerto. 

 

Widya, 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan 

terhadap Akuntansi Konservatif. Makalah Simposium Nasional 

Akuntansi VIII, Solo. 

 

Widyaningrum, 2008. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, laverage, dan Resiko 

Ligitasi terhadap Konservatisme Akuntansi. Skripsi tidak terpublikasi. 

Undip. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/


80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

LAMPIRAN 1 

Daftar Nilai Ekuitas, Jumlah Saham yang Beredar, Close Price dan Nilai 

Book to Market Ratio 

PERUSAHAAN TAHUN NILAI EKUITAS 

JUMLAH 

SAHAM CLOSE PRICE B/M RATIO 

AKRA 2004 Rp       1.692.906.606.000 624.000.000 Rp              500 5,4260 

 

2005 Rp       1.979.762.854.000 624.000.000 Rp           1.350 2,3501 

 

2006 Rp       1.039.092.976.000 624.000.000 Rp           1.690 0,9853 

 

2007 Rp       1.277.618.814.000 3.120.000.000 Rp           1.380 0,2967 

 

2008 Rp       1.608.244.402.000 3.125.400.000 Rp              720 0,7147 

 

2009 Rp       1.741.060.477.000 3.138.292.500 Rp           1.170 0,4742 

AKKU 2004 Rp            33.947.611.144 230.000.000 Rp                60 2,4600 

 

2005 Rp            34.926.442.991 230.000.000 Rp                60 2,5309 

 

2006 Rp            34.586.509.823 230.000.000 Rp                55 2,7341 

 

2007 Rp            34.548.070.635 230.000.000 Rp                69 2,1769 

 

2008 Rp            26.426.777.733 230.000.000 Rp                50 2,2980 

 

2009 Rp            19.511.274.326 230.000.000 Rp              150 0,5655 

APLI 2004 Rp          139.167.916.808 1.300.000.000 Rp                35 3,0586 

 

2005 Rp          134.822.160.872 1.300.000.000 Rp                30 3,4570 

 

2006 Rp          134.888.470.671 1.300.000.000 Rp                30 3,4587 

 

2007 Rp          130.303.818.953 1.300.000.000 Rp                70 1,4319 

 

2008 Rp          125.482.366.772 1.300.000.000 Rp                50 1,9305 

 

2009 Rp          155.625.081.405 1.300.000.000 Rp                62 1,9308 

AMGF 2004 Rp       1.031.163.197.000 434.000.000 Rp           2.350 1,0110 

 

2005 Rp       1.200.812.153.000 434.000.000 Rp           2.900 0,9541 

 

2006 Rp       1.148.052.755.000 434.000.000 Rp           3.600 0,7348 

 

2007 Rp       1.310.919.000.000 434.000.000 Rp           3.250 0,9294 

 

2008 Rp       1.497.241.000.000 434.000.000 Rp           1.210 2,8511 

 

2009 Rp       1.529.312.000.000 434.000.000 Rp           1.850 1,9047 

ASII 2004 Rp     16.485.126.000.000 4.048.355.314 Rp           5.350 0,7611 

 

2005 Rp     20.424.345.000.000 4.048.355.314 Rp           9.750 0,5174 

 

2006 Rp     22.375.766.000.000 4.048.355.314 Rp         11.250 0,4913 

 

2007 Rp     63.520.000.000.000 4.048.355.314 Rp         27.300 0,5747 

 

2008 Rp     80.740.000.000.000 4.048.355.314 Rp         10.550 1,8904 

 

2009 Rp     39.894.000.000.000 4.048.355.314 Rp         34.700 0,2840 
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AUTO  2004  Rp       1.398.514.000.000  767.978.280  Rp           1.325  1,3744 

  2005  Rp       1.636.389.000.000  771.157.280  Rp           3.150  0,6736 

  2006  Rp       1.864.461.000.000  771.157.280  Rp           2.900  0,8337 

  2007  Rp       2.261.414.000.000  771.157.280  Rp         27.300  0,1074 

  2008  Rp       2.652.969.000.000  771.157.280  Rp         10.500  0,3276 

  2009  Rp       3.208.778.000.000  771.157.280  Rp           5.750  0,7237 

 AQUA  2004  Rp          355.337.659.675  13.162.473  Rp         45.300  0,5959 

  2005  Rp          405.323.830.253  13.162.473  Rp         52.500  0,5866 

  2006  Rp          447.225.527.038  13.162.473  Rp         80.000  0,4247 

  2007  Rp          507.269.572.969  13.162.473  Rp       129.500  0,2976 

  2008  Rp          581.579.948.709  13.162.473  Rp       127.000  0,3479 

  2009  Rp          656.915.000.000  13.162.473  Rp       244.800  0,2039 

 ARNA  2004  Rp          295.971.426.534  905.604.150  Rp              295  1,1079 

  2005  Rp          172.246.676.141  905.604.150  Rp              280  0,6793 

  2006  Rp          190.086.450.252  917.678.872  Rp              280  0,7398 

  2007  Rp          233.519.343.445  917.678.872  Rp              380  0,6697 

  2008  Rp          283.221.266.200  917.678.872  Rp              390  0,7914 

  2009  Rp          342.521.285.998  1.835.357.744  Rp              149  1,2525 

 ASGR  2004  Rp          331.096.747.081  1.347.228.500  Rp              285  0,8623 

  2005  Rp          248.875.556.278  1.347.228.500  Rp              280  0,6598 

  2006  Rp          295.953.593.946  1.347.228.500  Rp              305  0,7202 

  2007  Rp          314.076.374.312  1.347.228.500  Rp              590  0,3951 

  2008  Rp          332.874.440.764  1.347.228.500  Rp              200  1,2354 

  2009  Rp          380.938.939.776  1.348.780.000  Rp              315  0,8966 

 BRNA  2004  Rp          142.606.954.320  69.000.000  Rp           1.300  1,5898 

  2005  Rp          140.041.418.647  69.000.000  Rp           1.250  1,6237 

  2006  Rp          156.531.653.892  69.000.000  Rp           1.000  2,2686 

  2007  Rp          147.240.490.395  69.000.000  Rp              900  2,3710 

  2008  Rp          181.297.477.739  138.000.000  Rp              320  4,1055 

  2009  Rp          179.729.698.846  138.000.000  Rp              600  2,1706 

 BUDI  2004  Rp          192.099.000.000  1.231.500.000  Rp                95  1,6420 

  2005  Rp          198.036.000.000  1.231.500.000  Rp              100  1,6081 

  2006  Rp          228.784.000.000  1.231.500.000  Rp              100  1,8578 

  2007  Rp          625.962.000.000  3.694.500.000  Rp              310  0,5466 

  2008  Rp          618.850.000.000  3.754.944.533  Rp              130  1,2678 

  2009  Rp          744.040.000.000  3.756.771.333  Rp              220  0,9002 
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BTON  2004  Rp            23.063.907.832  180.000.000  Rp              200  0,6407 

  2005  Rp            24.813.621.002  180.000.000  Rp              200  0,6893 

  2006  Rp            25.631.527.026  180.000.000  Rp              175  0,8137 

  2007  Rp            34.415.187.819  180.000.000  Rp              185  1,0335 

  2008  Rp            55.238.249.453  180.000.000  Rp              335  0,9161 

  2009  Rp            64.626.406.123  180.000.000  Rp              275  1,3056 

 BATA  2004  Rp          170.710.068.000  130.000.000  Rp         15.000  0,0875 

  2005  Rp          176.296.123.000  130.000.000  Rp         14.500  0,0935 

  2006  Rp          190.086.894.000  130.000.000  Rp         14.500  0,1008 

  2007  Rp          207.699.572.000  130.000.000  Rp         23.000  0,0695 

  2008  Rp          273.118.240.000  130.000.000  Rp         20.500  0,1025 

  2009  Rp          301.349.895.000  130.000.000  Rp         36.000  0,0644 

 DAVO  2004  Rp       1.577.950.654.495  16.201.855.660  Rp              490  0,1988 

  2005  Rp       1.746.894.856.853  16.201.855.660  Rp                85  1,2685 

  2006  Rp          975.951.150.861  16.201.855.660  Rp                95  0,6341 

  2007  Rp       1.184.406.875.341  16.201.855.660  Rp              250  0,2924 

  2008  Rp          673.755.227.023  12.403.711.320  Rp                58  0,9365 

  2009  Rp          446.944.156.727  12.403.711.320  Rp                50  0,7207 

 DPNS  2004  Rp          110.051.230.827  125.945.820  Rp              220  3,9718 

  2005  Rp          111.379.252.030  154.146.702  Rp           1.050  0,6881 

  2006  Rp          107.855.949.158  308.293.404  Rp              850  0,4116 

  2007  Rp          109.254.879.164  331.129.952  Rp              390  0,8460 

  2008  Rp          100.587.741.801  331.129.952  Rp              300  1,0126 

  2009  Rp          107.817.841.076  331.129.952  Rp              460  0,7078 

 ETWA  2004  Rp          353.944.642.408  968.297.000  Rp              190  1,9239 

  2005  Rp          351.846.914.496  968.297.000  Rp              160  2,2710 

  2006  Rp          361.836.848.197  968.297.000  Rp              165  2,2647 

  2007  Rp          368.530.638.703  968.297.000  Rp              325  1,1711 

  2008  Rp          248.822.585.783  968.297.000  Rp                96  2,6768 

  2009  Rp          264.144.317.882  968.297.000  Rp              205  1,3307 

 ESTI  2004  Rp          347.150.341.139  2.015.208.720  Rp              125  1,3781 

  2005  Rp          337.869.675.213  2.015.208.720  Rp                75  2,2355 

  2006  Rp          288.407.181.373  2.015.208.720  Rp                80  1,7889 

  2007  Rp          271.096.694.179  2.015.208.720  Rp                80  1,6816 

  2008  Rp          249.073.427.014  2.015.208.720  Rp                50  2,4719 

  2009  Rp          256.793.086.438  2.015.208.720  Rp                51  2,4986 
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GDYR  2004  Rp          286.135.380.000  41.000.000  Rp           4.000  1,7447 

  2005  Rp          275.926.332.000  41.000.000  Rp           7.850  0,8573 

  2006  Rp          281.233.081.000  41.000.000  Rp           8.500  0,8070 

  2007  Rp          299.524.255.000  41.000.000  Rp         13.000  0,5620 

  2008  Rp          296.728.308.000  41.000.000  Rp           5.000  1,4475 

  2009  Rp          415.354.057.000  41.000.000  Rp           9.600  1,0553 

 INDF  2004  Rp       4.189.916.332.301  9.444.189.000  Rp              800  0,5546 

  2005  Rp       4.308.448.464.683  9.444.189.000  Rp              730  0,6249 

  2006  Rp       5.041.086.000.000  9.444.189.000  Rp              890  0,5997 

  2007  Rp       7.190.549.000.000  9.444.189.000  Rp           2.575  0,2957 

  2008  Rp       8.498.749.000.000  8.780.426.500  Rp              930  1,0408 

  2009  Rp     10.155.495.000.000  8.780.426.500  Rp           3.550  0,3258 

 INTA  2004  Rp          136.228.403.488  174.000.000  Rp              295  2,6540 

  2005  Rp          310.637.904.650  432.005.844  Rp              630  1,1414 

  2006  Rp          310.575.717.346  432.005.844  Rp              610  1,1786 

  2007  Rp          305.679.734.039  432.005.844  Rp              450  1,5724 

  2008  Rp          328.623.475.813  432.005.844  Rp              234  3,2508 

  2009  Rp          357.456.611.288  432.005.844  Rp              690  1,1992 

 IKBI  2004  Rp          316.797.943.800  306.000.000  Rp              400  2,5882 

  2005  Rp          338.405.205.503  306.000.000  Rp              360  3,0719 

  2006  Rp          373.292.838.741  306.000.000  Rp              450  2,7109 

  2007  Rp          440.049.454.957  306.000.000  Rp           1.150  1,2505 

  2008  Rp          507.136.016.388  306.000.000  Rp              500  3,3146 

  2009  Rp          492.104.414.270  306.000.000  Rp           1.620  0,9927 

 INAI  2004  Rp            61.227.449.775  158.400.000  Rp              165  2,3426 

  2005  Rp            41.190.779.157  158.400.000  Rp              200  1,3002 

  2006  Rp            53.729.688.484  158.400.000  Rp              165  2,0558 

  2007  Rp            75.597.645.549  158.400.000  Rp              285  1,6746 

  2008  Rp            76.605.153.474  158.400.000  Rp              120  4,0302 

  2009  Rp            63.781.013.341  158.400.000  Rp              215  1,8728 

 INDS  2004  Rp            73.481.920.864  37.500.000  Rp              625  3,1352 

  2005  Rp            66.663.222.986  37.500.000  Rp              800  2,2221 

  2006  Rp            68.834.814.236  37.500.000  Rp              400  4,5890 

  2007  Rp            78.722.742.572  37.500.000  Rp           1.450  1,4478 

  2008  Rp          108.674.957.925  37.500.000  Rp           1.200  2,4150 

  2009  Rp          165.565.895.180  37.500.000  Rp           1.250  3,5321 

 

 

 



85 
 

PERUSAHAAN  

 

TAHUN  NILAI EKUITAS  

JUMLAH 

SAHAM  CLOSE PRICE  

 B/M 

RATIO  

JPRS  2004  Rp          130.167.235.511  150.000.000  Rp              350  2,4794 

  2005  Rp          164.251.497.278  150.000.000  Rp              890  1,2303 

  2006  Rp          179.047.580.080  150.000.000  Rp              810  1,4736 

  2007  Rp          220.613.757.091  750.000.000  Rp              355  0,8286 

  2008  Rp          269.771.302.444  750.000.000  Rp              166  2,1668 

  2009  Rp          271.688.680.535  750.000.000  Rp              265  1,3670 

 KICI  2004  Rp            91.225.550.330  138.000.000  Rp              150  4,4070 

  2005  Rp            76.922.826.729  138.000.000  Rp              150  3,7161 

  2006  Rp            58.585.325.229  138.000.000  Rp              170  2,4972 

  2007  Rp            80.262.032.305  138.000.000  Rp              135  4,3082 

  2008  Rp            65.895.733.446  138.000.000  Rp              100  4,7751 

  2009  Rp            60.681.163.714  138.000.000  Rp                76  5,7858 

 KAEF  2004  Rp          814.583.770.045  5.554.000.000  Rp              180  0,8148 

  2005  Rp          844.220.400.968  5.554.000.000  Rp              130  1,1692 

  2006  Rp          870.653.886.641  5.554.000.000  Rp              165  0,9501 

  2007  Rp          908.027.598.535  5.554.000.000  Rp              305  0,5360 

  2008  Rp          947.764.542.800  5.554.000.000  Rp                76  2,2453 

  2009  Rp          995.315.100.095  11.107.999.999  Rp              127  0,7055 

 LMPI  2004  Rp              4.288.839.197  528.474.680  Rp                55  0,1476 

  2005  Rp          374.624.375.526  1.008.517.669  Rp              160  2,3216 

  2006  Rp          377.937.644.940  1.008.517.669  Rp              165  2,2712 

  2007  Rp          390.337.847.276  1.008.517.669  Rp              160  2,4190 

  2008  Rp          392.909.786.998  1.008.517.669  Rp                70  5,5656 

  2009  Rp          398.901.503.794  1.008.517.669  Rp              215  1,8397 

 LTLS  2004  Rp          450.186.000.000  780.000.000  Rp              280  2,0613 

  2005  Rp          496.240.000.000  780.000.000  Rp              515  1,2353 

  2006  Rp          506.603.000.000  780.000.000  Rp              570  1,1395 

  2007  Rp          596.140.000.000  780.000.000  Rp              440  1,7370 

  2008  Rp          799.390.000.000  780.000.000  Rp              530  1,9337 

  2009  Rp          763.343.000.000  780.000.000  Rp              750  1,3049 

 MTDL  2004  Rp          234.151.846.584  2.021.432.423  Rp                90  1,2871 

  2005  Rp          249.909.984.451  2.021.432.423  Rp                75  1,6484 

  2006  Rp          262.298.370.674  2.021.432.423  Rp                85  1,5266 

  2007  Rp          284.281.874.110  2.041.925.923  Rp              184  0,7566 

  2008  Rp          317.150.812.121  2.041.925.923  Rp                71  2,1876 

  2009  Rp          320.261.418.599  2.041.925.923  Rp                87  1,8028 
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MYOR  2004  Rp          869.241.630.852  766.584.000  Rp              975  1,1630 

  2005  Rp          895.020.684.285  766.584.000  Rp              650  1,7962 

  2006  Rp          969.476.149.117  766.584.000  Rp              780  1,6214 

  2007  Rp       1.081.794.981.993  766.584.000  Rp           1.750  0,8064 

  2008  Rp       1.245.109.325.465  766.584.000  Rp           1.140  1,4248 

  2009  Rp       1.581.755.458.427  766.584.000  Rp           4.500  0,4585 

 TCID  2004  Rp          397.729.241.980  156.000.000  Rp           2.750  0,9271 

  2005  Rp          459.394.166.801  156.000.000  Rp           4.525  0,6508 

  2006  Rp          607.647.933.549  180.960.000  Rp           4.200  0,7995 

  2007  Rp          673.640.221.366  180.960.000  Rp           8.400  0,4432 

  2008  Rp          816.166.049.465  201.066.667  Rp           5.500  0,7380 

  2009  Rp          880.797.253.531  201.066.667  Rp           8.100  0,5408 

 MRAT  2004  Rp          247.602.312.049  428.000.000  Rp              465  1,2441 

  2005  Rp          255.624.008.152  428.000.000  Rp              290  2,0595 

  2006  Rp          264.313.301.209  428.000.000  Rp              265  2,3304 

  2007  Rp          279.559.368.478  428.000.000  Rp              295  2,2142 

  2008  Rp          303.622.641.425  428.000.000  Rp              153  4,6366 

  2009  Rp          316.412.409.850  428.000.000  Rp              395  1,8716 

 MLPL  2004  Rp          950.825.000.000  1.871.768.000  Rp              275  1,8472 

  2005  Rp       1.287.991.000.000  4.211.478.000  Rp              150  2,0389 

  2006  Rp       1.364.375.000.000  4.365.500.658  Rp              150  2,0836 

  2007  Rp       1.750.532.000.000  6.785.159.000  Rp              102  2,5294 

  2008  Rp       1.505.134.000.000  6.785.159.000  Rp                50  4,4365 

  2009  Rp       1.548.735.000.000  6.785.159.000  Rp                59  3,8687 

 PSDN  2004  Rp          179.603.153.923  360.000.000  Rp              125  3,9912 

  2005  Rp            80.329.223.729  1.440.000.000  Rp                60  0,9297 

  2006  Rp            92.176.208.517  1.440.000.000  Rp                70  0,9144 

  2007  Rp            83.530.513.668  1.440.000.000  Rp                51  1,1374 

  2008  Rp            92.978.723.576  1.440.000.000  Rp              100  0,6457 

  2009  Rp          125.428.541.735  1.440.000.000  Rp              110  0,7918 

 PYFA  2004  Rp            62.142.844.745  535.080.000  Rp                65  1,7867 

  2005  Rp            63.471.267.079  535.080.000  Rp                45  2,6360 

  2006  Rp            65.200.673.325  535.080.000  Rp                45  2,7078 

  2007  Rp            95.157.347.340  535.080.000  Rp                81  2,1955 

  2008  Rp            98.655.309.435  535.080.000  Rp                50  3,6875 

  2009  Rp            70.026.002.882  535.080.000  Rp              110  1,1897 
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PBRX  2004  Rp            77.719.313.750  384.000.000  Rp              365  0,5545 

  2005  Rp          110.178.148.263  445.440.000  Rp              350  0,7067 

  2006  Rp          118.177.325.377  445.440.000  Rp              385  0,6891 

  2007  Rp          142.369.539.134  445.440.000  Rp              355  0,9003 

  2008  Rp          131.523.724.480  445.440.000  Rp              122  2,4202 

  2009  Rp          131.523.724.480  445.440.000  Rp              135  2,1872 

 RICKY  2004  Rp          216.548.699.122  641.717.510  Rp              320  1,0545 

  2005  Rp          253.838.350.511  641.717.510  Rp              245  1,6145 

  2006  Rp          516.487.883.250  641.717.510  Rp              560  1,4372 

  2007  Rp          574.676.517.444  641.717.510  Rp              240  3,7314 

  2008  Rp          320.876.719.282  641.717.510  Rp              300  1,6668 

  2009  Rp          324.449.200.927  641.717.510  Rp              195  2,5928 

 RMBA  2004  Rp       1.842.317.142.876  6.733.125.000  Rp                95  2,8802 

  2005  Rp       1.114.072.147.394  6.733.125.000  Rp              125  1,3237 

  2006  Rp       1.191.027.335.546  6.733.125.000  Rp              135  0,7632 

  2007  Rp       1.541.519.459.541  6.733.125.000  Rp              560  0,4088 

  2008  Rp       1.730.200.574.890  6.733.125.000  Rp              520  0,4942 

  2009  Rp       1.755.365.685.812  6.733.125.000  Rp              650  0,4011 

 SIMA  2004  Rp            40.347.649.820  92.500.000  Rp              220  1,9827 

  2005  Rp            42.552.011.479  92.500.000  Rp              185  2,4866 

  2006  Rp            43.642.485.974  92.500.000  Rp              165  2,8595 

  2007  Rp            39.206.298.279  92.500.000  Rp              220  1,9266 

  2008  Rp            30.232.806.895  92.500.000  Rp                50  6,5368 

  2009  Rp            20.228.524.020  92.500.000  Rp              137  1,5963 

 SULI  2004  Rp            43.988.389.695  782.476.629  Rp              110  0,5111 

  2005  Rp          206.163.106.320  841.330.646  Rp              770  0,3182 

  2006  Rp          413.861.194.582  1.089.094.134  Rp              780  0,4872 

  2007  Rp          579.937.170.689  1.228.455.988  Rp           3.225  0,1464 

  2008  Rp          324.950.643.299  1.236.022.143  Rp              185  1,4211 

  2009  Rp          221.136.090.241  1.236.922.143  Rp              375  0,4767 

 TSPC  2004  Rp       1.712.343.772.395  450.000.000  Rp           5.350  0,7113 

  2005  Rp       1.793.257.181.948  450.000.000  Rp           6.000  0,6642 

  2006  Rp       1.942.440.636.175  4.500.000.000  Rp           6.700  0,0644 

  2007  Rp       2.115.644.199.183  4.500.000.000  Rp              750  0,6269 

  2008  Rp       2.235.637.760.131  4.500.000.000  Rp              400  1,2420 

  2009  Rp       2.408.870.867.823  4.500.000.000  Rp              730  0,7333 
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PERUSAHAAN  

 

TAHUN  NILAI EKUITAS  

JUMLAH 

SAHAM  CLOSE PRICE  

 B/M 

RATIO  

TURI  2004  Rp          593.307.000.000  1.395.000.000  Rp              325  1,3086 

  2005  Rp          678.147.000.000  1.395.000.000  Rp              690  0,7045 

  2006  Rp          673.853.000.000  1.395.000.000  Rp              640  0,7548 

  2007  Rp          856.276.000.000  1.395.000.000  Rp           1.240  0,4950 

  2008  Rp       1.024.630.000.000  1.395.000.000  Rp              750  0,9793 

  2009  Rp       1.000.217.000.000  1.395.000.000  Rp           1.740  0,4121 

 UNTR  2004  Rp       3.103.595.000.000  1.573.153.500  Rp           1.375  1,4348 

  2005  Rp       4.105.713.000.000  2.851.609.100  Rp           3.875  0,3716 

  2006  Rp       4.594.437.000.000  2.851.609.100  Rp           4.500  0,3580 

  2007  Rp       5.733.335.000.000  2.851.609.100  Rp         10.900  0,1845 

  2008  Rp     11.131.607.000.000  3.326.877.283  Rp           4.400  0,7604 

  2009  Rp     13.843.710.000.000  3.326.877.283  Rp         15.500  0,2685 

 

Daftar Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan 

Keberadaan Komite Audit 

Perusahaan Tahun 
Independensi 

Komisaris 

Kepemilikan 

Manajerial 

Keberadaan 

Komite Audit 

 AKRA  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0013 Ada 

2005 0.33 0.0013 Ada 

2006 0.33 0.0013 Ada 

2007 0.33 0.0013 Ada 

2008 0.33 0.0024 Ada 

2009 0.33 0.0050 Ada 

 AKKU  

  

  

  

  

  

2004 0.5 0.0065 Tidak ada 

2005 0.5 0.0065 Tidak ada 

2006 0.5 0.0100 Tidak ada 

2007 0.5 0.0100 Tidak ada 

2008 0.5 0.0100 Tidak ada 

2009 0.5 0.0100 Tidak ada 

 APLI  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0769 Tidak ada 

2005 0.33 0.0769 Tidak ada 

2006 0.33 0.0769 Tidak ada 

2007 0.33 0.0769 Tidak ada 

2008 0.33 0.0769 Tidak ada 

2009 0.33 0.0769 Tidak ada 

 AMGF  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0003 Ada 

2005 0.33 0.0003 Tidak ada 

2006 0.33 0.0002 Tidak ada 

2007 0.42 0.0002 Ada 
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  2008 0.42 0.0002 Ada 

2009 0.42 0.0000 Tidak ada 

 ASII  

  

  

  

  

  

2004 0.6 0.0009 Tidak ada 

2005 0.33 0.0004 Tidak ada 

2006 0.55 0.0002 Tidak ada 

2007 0.85 0.0002 Tidak ada 

2008 0.85 0.0002 Tidak ada 

2009 0.5 0.0004 Tidak ada 

 

 

Perusahaan Tahun 
Independensi 

Komisaris 

Kepemilikan 

Manajerial 

Keberadaan 

Komite Audit 

AUTO  

  

  

  

  

  

2004 0.4 0.0001 Tidak ada 

2005 0.4 0.0009 Ada 

2006 0.4 0.0005 Ada 

2007 0.3 0.0004 Tidak ada 

2008 0.3 0.0007 Tidak ada 

2009 0.3 0.0004 Tidak ada 

 AQUA  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Tidak ada 

2005 0.33 0.0000 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Tidak ada 

2007 0.33 0.0000 Tidak ada 

2008 0.33 0.0000 Tidak ada 

2009 0.33 0.0000 Tidak ada 

 ARNA  

  

  

  

  

  

2004 0.5 0.0000 Tidak ada 

2005 0.5 0.0000 Tidak ada 

2006 0.5 0.0000 Tidak ada 

2007 1 0.0000 Tidak ada 

2008 1 0.0000 Tidak ada 

2009 0.5 0.0000 Ada 

 ASGR  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Tidak ada 

2005 0.5 0.0000 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Tidak ada 

2007 0.33 0.0000 Tidak ada 

2008 0.33 0.0000 Tidak ada 

2009 0.3 0.0000 Tidak ada 

 BRNA  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.1051 Tidak ada 

2005 0.33 0.1051 Tidak ada 

2006 0.25 0.1051 Ada 

2007 0.25 0.1051 Ada 

2008 0.33 0.1051 Ada 

2009 0.25 0.1051 Ada 
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 BUDI  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0094 Tidak ada 

2005 0.33 0.0094 Tidak ada 

2006 0.4 0.0962 Tidak ada 

2007 0.4 0.0094 Tidak ada 

2008 0.33 0.0100 Tidak ada 

2009 0.4 0.0000 Tidak ada 

 

 

Perusahaan Tahun 
Independensi 

Komisaris 

Kepemilikan 

Manajerial 

Keberadaan 

Komite Audit 

BTON  

  

  

  

  

  

2004 0.5 0.0958 Tidak ada 

2005 0.5 0.0958 Ada 

2006 0.5 0.0958 Ada 

2007 0.5 0.0958 Ada 

2008 0.5 0.0958 Ada 

2009 0.5 0.0958 Ada 

 BATA  

  

  

  

  

  

2004 0.4 0.0122 Tidak ada 

2005 0.4 0.0122 Tidak ada 

2006 0.4 0.0122 Tidak ada 

2007 0.4 0.0000 Tidak ada 

2008 0.4 0.0000 Tidak ada 

2009 0.4 0.0000 Tidak ada 

 DAVO  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Tidak ada 

2005 0.33 0.0000 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Tidak ada 

2007 0.33 0.0000 Tidak ada 

2008 0.33 0.0000 Tidak ada 

2009 0.33 0.0000 Tidak ada 

 DPNS  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0190 Tidak ada 

2005 0.33 0.0190 Tidak ada 

2006 0.33 0.0190 Tidak ada 

2007 0.33 0.0190 Ada 

2008 0.33 0.0646 Ada 

2009 0.33 0.0190 Ada 

 ETWA  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0006 Tidak ada 

2005 0.33 0.0006 Tidak ada 

2006 0.33 0.0006 Tidak ada 

2007 0.33 0.0006 Ada 

2008 0.33 0.0006 Ada 

2009 0.33 0.0006 Ada 

 ESTI  

  

2004 0.33 0.0000 Tidak ada 

2005 0.33 0.0000 Tidak ada 
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2006 0.5 0.0000 Tidak ada 

2007 0.5 0.0000 Tidak ada 

2008 0.5 0.0000 Tidak ada 

2009 0.33 0.0000 Tidak ada 

 

Perusahaan Tahun 
Independensi 

Komisaris 

Kepemilikan 

Manajerial 

Keberadaan 

Komite Audit 

GDYR  

  

  

  

  

  

2004 1 0.0000 Tidak ada 

2005 0.66 0.0000 Tidak ada 

2006 0.66 0.0000 Tidak ada 

2007 0.5 0.0000 Tidak ada 

2008 0.5 0.0000 Tidak ada 

2009 0.33 0.0000 Tidak ada 

 INDF  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0012 Tidak ada 

2005 0.33 0.0005 Tidak ada 

2006 0.33 0.0005 Tidak ada 

2007 0.33 0.0005 Tidak ada 

2008 0.33 0.0005 Tidak ada 

2009 0.4 0.0005 Tidak ada 

 INTA  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0330 Tidak ada 

2005 0.33 0.0133 Tidak ada 

2006 0.33 0.0133 Tidak ada 

2007 0.33 0.0219 Ada 

2008 0.33 0.0543 Ada 

2009 0.33 0.0576 Ada 

 IKBI  

  

  

  

  

  

2004 0.4 0.0009 Tidak ada 

2005 0.4 0.0009 Tidak ada 

2006 0.4 0.0009 Tidak ada 

2007 0.4 0.0010 Tidak ada 

2008 0.4 0.0010 Tidak ada 

2009 0.4 0.0010 Tidak ada 

 INAI  

  

  

  

  

  

2004 0.2 0.0000 Tidak ada 

2005 0.2 0.0000 Tidak ada 

2006 0.2 0.0000 Tidak ada 

2007 0.2 0.0003 Ada 

2008 0.2 0.0003 Ada 

2009 0.2 0.0003 Ada 

 INDS  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Tidak ada 

2005 0.33 0.0000 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Tidak ada 

2007 0.33 0.0000 Tidak ada 

2008 0.33 0.0000 Tidak ada 
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2009 0.33 0.0000 Tidak ada 

 

Perusahaan Tahun 
Independensi 

Komisaris 

Kepemilikan 

Manajerial 

Keberadaan 

Komite Audit 

JPRS  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0220 Tidak ada 

2005 0.33 0.0220 Ada 

2006 0.33 0.0220 Ada 

2007 0.33 0.0220 ada 

2008 0.33 0.0220 Ada 

2009 0.5 0.1553 Ada 

 KICI  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0460 Tidak ada 

2005 0.33 0.0460 Tidak ada 

2006 0.33 0.0460 Tidak ada 

2007 0.33 0.0500 Tidak ada 

2008 0.33 0.0500 Tidak ada 

2009 0.33 0.0500 Tidak ada 

 KAEF  

  

  

  

  

  

2004 0.5 0.0097 Tidak ada 

2005 0.6 0.0040 Ada 

2006 0.6 0.0039 Ada 

2007 0.6 0.0027 Ada 

2008 0.6 0.0027 Ada 

2009 0.6 0.0027 Ada 

 LMPI  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0003 Tidak ada 

2005 0.33 0.0002 Tidak ada 

2006 0.66 0.0002 Ada 

2007 0.66 0.0002 Ada 

2008 0.5 0.0001 Ada 

2009 0.5 0.0001 Ada 

 LTLS  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0364 Tidak ada 

2005 0.33 0.0364 Tidak ada 

2006 0.33 0.0364 Ada 

2007 0.33 0.0364 Ada 

2008 0.33 0.0364 Ada 

2009 0.4 0.0268 Ada 

 MTDL  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0041 Tidak ada 

2005 0.33 0.0041 Ada 

2006 0.33 0.0170 Ada 

2007 0.33 0.0170 Ada 

2008 0.33 0.0642 Ada 

2009 0.33 0.1007 Ada 
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Perusahaan Tahun 
Independensi 

Komisaris 

Kepemilikan 

Manajerial 

Keberadaan 

Komite Audit 

MYOR  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Tidak ada 

2005 0.33 0.0000 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Ada 

2007 0.33 0.0000 Ada 

2008 0.33 0.0000 Ada 

2009 0.33 0.0000 Ada 

 TCID  

  

  

  

  

  

2004 0.4 0.0180 Tidak ada 

2005 0.4 0.0480 Ada 

2006 0.4 0.0090 Ada 

2007 0.4 0.0075 Ada 

2008 0.4 0.0015 Ada 

2009 0.25 0.0018 Ada 

 MRAT  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Tidak ada 

2005 0.33 0.0000 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Tidak ada 

2007 0.33 0.0000 Tidak ada 

2008 0.33 0.0000 Tidak ada 

2009 0.33 0.0003 Tidak ada 

 MLPL  

  

  

  

  

  

2004 0.5 0.0010 Tidak ada 

2005 0.5 0.0070 Tidak ada 

2006 0.5 0.0020 Tidak ada 

2007 0.5 0.0030 Tidak ada 

2008 0.33 0.0030 Tidak ada 

2009 0.5 0.0001 Ada 

 PSDN  

  

  

  

  

  

2004 0.25 0.0103 Ada 

2005 0.25 0.0026 Ada 

2006 0.33 0.0026 Ada 

2007 0.33 0.0026 Ada 

2008 0.33 0.0026 Ada 

2009 0.33 0.0066 Ada 

 PYFA  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.2308 Tidak ada 

2005 0.33 0.2308 Tidak ada 

2006 0.33 0.2308 Tidak ada 

2007 0.33 0.2308 Ada 

2008 0.33 0.2308 Ada 

2009 0.33 0.2308 Ada 

 

 

 

Perusahaan Tahun Independensi Kepemilikan Keberadaan 
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Komisaris Manajerial Komite Audit 

PBRX  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Ada 

2005 0.33 0.0000 Ada 

2006 0.33 0.0000 Ada 

2007 0.33 0.0000 Ada 

2008 0.13 0.0000 Ada 

2009 0.11 0.0000 Ada 

 RICKY  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Tidak ada 

2005 0.33 0.0000 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Tidak ada 

2007 0.33 0.0000 Tidak ada 

2008 0.33 0.0000 Tidak ada 

2009 0.33 0.0000 Tidak ada 

 RMBA  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Tidak ada 

2005 0.33 0.0000 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Ada 

2007 0.33 0.0000 Ada 

2008 0.33 0.0000 Ada 

2009 0.33 0.0000 Ada 

 SIMA  

  

  

  

  

  

2004 0.33 0.0000 Ada 

2005 0.33 0.0000 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Tidak ada 

2007 0.33 0.0000 Tidak ada 

2008 0.33 0.0000 Tidak ada 

2009 0.25 0.0000 Tidak ada 

 SULI  

  

  

  

  

  

2004 0.4 0.0004 Tidak ada 

2005 0.4 0.0005 Tidak ada 

2006 0.4 0.0000 Tidak ada 

2007 0.4 0.0000 Tidak ada 

2008 0.4 0.0000 Tidak ada 

2009 0.4 0.0000 Tidak ada 

 TSPC  

  

  

  

  

  

2004 0.5 0.0016 Tidak ada 

2005 0.5 0.0011 Tidak ada 

2006 0.5 0.0010 Tidak ada 

2007 0.66 0.0008 Tidak ada 

2008 0.66 0.0002 Tidak ada 

2009 0.66 0.0001 Tidak ada 

 

 

Perusahaan Tahun 
Independensi 

Komisaris 

Kepemilikan 

Manajerial 

Keberadaan 

Komite Audit 

TURI  2004 0.4 0.0000 Tidak ada 
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2005 0.4 0.0000 Tidak ada 

2006 0.4 0.0000 Tidak ada 

2007 0.4 0.0000 Ada 

2008 0.4 0.0000 Ada 

2009 0.4 0.0000 Ada 

 UNTR  

  

  

  

  

  

2004 0.4 0.0006 Tidak ada 

2005 0.2 0.0004 Tidak ada 

2006 0.33 0.0000 Tidak ada 

2007 0.33 0.0000 Tidak ada 

2008 0.37 0.0000 Tidak ada 

2009 0.37 0.0000 Tidak ada 
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LAMPIRAN 2 

 

HASIL PENGOLAHAN DATA 

 

FREKUENSI KONSERVATISME AKUNTANSI 

 

KON_MKT 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 109 42.2 42.2 42.2 

1 149 57.8 57.8 100.0 

Total 258 100.0 100.0  

 
DESKRIPTIF INDEPENDENSI KOMISARIS 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

INDEP_COM 258 .11 1.00 .3848 .12223 

Valid N (listwise) 258     

 
DESKRIPTIF KEPEMILIKAN MANAJERIAL 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BOARD_OWN 258 .00 .23 .0186 .04312 

Valid N (listwise) 258     

 

FREKUENSI KEBERADAAN KOMITE AUDIT 

 

COM_AUD 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 170 65.9 65.9 65.9 

1 88 34.1 34.1 100.0 

Total 258 100.0 100.0  
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ANALISIS REGRESI LOGISTIK 

 

Logistic Regression 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 258 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 258 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 258 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

Dependent Variable 

Encoding 

Original 

Value Internal Value 

0 0 

1 1 

      

Block 0: Beginning Block 

 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 351.438 .310 

2 351.437 .313 

3 351.437 .313 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 351.437 

c. Estimation terminated at iteration number 3 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

Classification Table
a,b
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Observed 

Predicted 

 KON_MKT 
Percentage 

Correct  0 1 

Step 0 KON_MKT 0 0 109 .0 

1 0 149 100.0 

Overall Percentage   57.8 

a. Constant is included in the model.    

b. The cut value is .500    

 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .313 .126 6.151 1 .013 1.367 

 

Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables INDEP_COM 5.461 1 .019 

BOARD_OWN 15.135 1 .000 

COM_AUD .048 1 .827 

Overall Statistics 20.210 3 .000 

Block 1: Method = Enter 

 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant INDEP_COM BOARD_OWN COM_AUD 

Step 1 1 328.803 1.009 -2.099 11.096 -.285 

2 325.570 1.035 -2.240 18.148 -.360 

3 325.280 1.026 -2.245 21.036 -.378 

4 325.277 1.025 -2.244 21.364 -.379 

5 325.277 1.025 -2.244 21.368 -.379 

6 325.277 1.025 -2.244 21.368 -.379 
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a. Method: Enter     

b. Constant is included in the model.    

c. Initial -2 Log Likelihood: 351.437    

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001. 

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 26.160 3 .000 

Block 26.160 3 .000 

Model 26.160 3 .000 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 325.277
a
 .096 .130 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 13.299 8 .102 

 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  KON_MKT = .00 KON_MKT = 1.00 

Total   Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 14 17.317 13 9.683 27 

2 19 13.750 7 12.250 26 

3 12 13.276 14 12.724 26 
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4 16 12.643 11 14.357 27 

5 4 4.507 6 5.493 10 

6 16 20.614 32 27.386 48 

7 15 10.966 11 15.034 26 

8 8 9.722 18 16.278 26 

9 4 5.253 22 20.747 26 

10 1 .952 15 15.048 16 

 

 

 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 KON_MKT 
Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 KON_MKT 0 43 66 39.4 

1 31 118 79.2 

Overall Percentage   62.4 

a. The cut value is .500    

 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 INDEP_COM -2.244 1.125 3.977 1 .046 .106 

BOARD_OWN 21.368 6.256 11.667 1 .001 1.905E9 

COM_AUD -.379 .288 1.736 1 .188 .685 

Constant 1.025 .474 4.666 1 .031 2.786 

a. Variable(s) entered on step 1: INDEP_COM, BOARD_OWN, COM_AUD.  

 

 

Correlation Matrix 
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  Constant  INDEP_COM BOARD_OWN COM_AUD   

Step 1 Constant  1.000 -.937 -.106 -.275 

INDEP_COM -.937 1.000 .029 .106 

BOARD_OWN -.106 .029 1.000 -.185 

COM_AUD   -.275 .106 -.185 1.000 

 

Step number: 1 

 

             Observed Groups and Predicted Probabilities 

 

      80 ┼                                                               

                                     ┼ 

         │                                                               

                                     │ 

         │                                                               

                                     │ 

F        │                                                         1     

                                     │ 

R     60 ┼                                                         1     

                                     ┼ 

E        │                                                         1     

                                     │ 

Q        │                                                         1     

                                     │ 

U        │                                                         1     

                                     │ 

E     40 ┼                                                         1     

                                     ┼ 

N        │                                                         1     

                                     │ 

C        │                                                         1     

                                     │ 

Y        │                                               1     1   0     

                                     │ 

      20 ┼                                               1     1   0     

                                     ┼ 

         │                                               0     0   0     

                                     │ 

         │                                      1        01    0   0 1   

                                     │ 

         │                      1           1   0   100  001 110 1 000 1 

 1 1       1   11  0    1   1       1│ 

Predicted ─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───

──────┼─────────┼─────────┼────────── 

  Prob:   0       .1        .2        .3        .4        .5        .6   

     .7        .8        .9         1 

  Group:  000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111

1111111111111111111111111111111111111 

 

          Predicted Probability is of Membership for 1.00 

          The Cut Value is .50 

          Symbols: 0 - .00 

                   1 - 1.00 

          Each Symbol Represents 5 Cases. 


