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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh debt 

covenant, bonus plan, dan political cost terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt covenant diukur 

dengan rasio leverage, bonus plan yang diukur dengan kepemilikan saham perusahaan 

oleh manajer, dan political cost yang diukur dengan ukuran perusahaan. Sedangkan 

variabel dependen penelitian ini diukur dengan konservatisme akuntansi. Pemilihan 

sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh total 36 

observasi pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan perusahaan yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt covenant berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi, bonus plan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi, dan political cost berpengaruh positif 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Kata kunci : Konservatisme akuntansi, Debt covenant, Bonus plan, Political cost  
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ABSTRACT 

 This research aims to understand and analyzes the effect of debt covenant, 

bonus plan, and political cost against company’s accounting conservatism. 

Independent variable for which used in this research was debt covenant measured by 

the ratio of leverage, bonus plan measured by company share ownership by managers, 

and political cost measured by the size of the company.While the dependent variable 

measured by accounting conservatism. The sample selection is using purposive 

sampling method, in order to obtain 36 observations of manufacturing company which 

narrowed to subsector industrial consumer goods and consistently listed at Indonesia 

Stock Exchange during the period 2012-2015. This research uses secondary data from 

company financial statements obtained from the Indonesia Stock Exchange. Multiple 

linear regression technique is used in this research to achieve analytical results. 

 The result showed that debt covenant have negative insignificant effects to 

accounting conservatism, bonus plan have negative and significantl effects to 

accounting conservatism, and political cost it has positive effects and significantl to 

accounting conservatism. 

Keywords : accounting conservatism, debt covenant, bonus plan, political cost  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk menerbitkan laporan 

keuangan. Tujuan pelaporan keungan sudah tentu memiliki arti menyediakan informasi 

bagi para pemangku kepentingan di lingkaran perusahaan tersebut. Pentingnya 

informasi yang desediakan oleh perusahaan bersumber dari seluruh kegiatan 

operasional perusahaan namun, dalam hal ini manajemen tidak memberikan informasi 

secara begitu saja, laporan keuangan harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-

prinsip akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan setiap 

pelaporan keuangan akan melalui tahapan akuntansi. Yaitu; kegiatan transaki ekonomi, 

pencatatan transaksi, klasifikasi jenis transaksi, dan pelaporan (Financial Accounting, 

Weygandt, Kimmel, Kieso, 2012). Tahap pelaporan keuangan merupakan tahap akhir 

dari mengolah data hingga menjadi informasi yang bersifat siap pakai. Adapun 

informasi tersebut berpengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh pengguna 

informasi dalam hal ini stakeholder. Keputusan stakeholder di pengaruhi dari informasi 

yang tersedia yaitu; informasi posisi keuangan suatu perushaan sehingga dapat menilai 

kinerja perushaan selama beberapa periode. 

Tujuan dari laporan keungan yang sesuai dengan prinsip serta aturan yang ada 

dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan berguna bagi setiap pengguna laporan keuangan tersebut 

(Rahmawati, 2010). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan 

kepada setiap perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan dalam 
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menyusun laporan keuangan. Kebebasan manajemen dalam memilih metode 

akuntansi, dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berbeda-

beda di setiap perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan 

tersebut atau dengan kata lain perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih salah 

satu dari beberapa alternatif yang ditawarkan dalam standar akuntansi keuangan yang 

dianggap sesuai dengan kondisi perusahaan. Pilihan metode tersebut akan 

berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme akan mempengaruhi 

hasil laporan keuangan. 

Perusahaan memilih metode akuntansi yang dianggap sesuai dengan kondisi 

perusahaan dan yang dapat mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil, 

artinya perusahaan berhati-hati dalam penyusunan laporan keuangan. Tindakan kehati-

hatian yang dilakukan oleh perusahaan ini disebut sebagai konservatisme akuntansi. 

Implikasi konsep konservatisme terhadap prinsip akuntansi yaitu akuntansi mengakui 

biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui 

pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. 

(Basu, 1997) menginterpretasikan konservatisme sebagai kecenderungan akuntan 

menggunakan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui good news sebagai 

keuntungan dibanding mengakui bad news sebagai kerugian. Konservatisme akuntansi 

adalah prinsip yang menilai aset bersih yang terlalu rendah secara konsisten. Watts 

(2003) menyatakan bahwa understatement aset bersih yang sistematik atau relatif 

permanen merupakan konservatisme akuntansi, sehingga dapat dikatakan bahwa 

konservatisme akuntansi menghasilkan laba yang berkualitas karena prinsip ini 

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

overstatement. Konsekuensinya, apabila terdapat kondisi yang memiliki kemungkinan 

menimbulkan kerugian, maka biaya atau hutang tersebut harus segera diakui. Di sisi 

lain, apabila terdapat kondisi yang memiliki kemungkinan menghasilkan laba, maka 

pendapatan atau aset tersebut tidak boleh langsung diakui, sampai kondisi tersebut 

betul-betul telah terealisasi (Chariri dan Ghozali, 2007). Terdapat banyak kritikan 

yang muncul dari para peneliti, namun ada beberapa peneliti yang mendukung 

penerapan konservatisme akuntansi. Penerapan konservatisme akuntansi ini 

mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias sehingga tidak dapat dijadikan sebagai 

alat untuk mengevaluasi terjadinya risiko suatu perusahaan (Haniati dan Fitriany, 

2010). 

Pihak yang kontra menilai laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

metode yang konservatif akan cenderung bias karena tidak mencerminkan kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya. Hal tersebut memunculkan keraguan tentang manfaat 

dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi yang konsevatif (Kiryanto 

dan Supriyanto,  2006). Konservatisme digunakan bila berhubungan dengan 

ketidakpastian dalam lingkungan dan kemungkinan optimisme berlebihan dari 

manajer dan pemilik (Belkoui, 2004). Motif pemilihan suatu metode akuntansi tidak 

terlepas dari Positive accounting theory (Watts dan Zimmerman, 1986). Penerapan 

konservatisme akuntansi ini perlu dipertimbangkan karena adanya fleksibilitas 

manajemen dalam menyajikan laporan keuangan dan mengingat beberapa kasus 

yang menyajikan laporan keuangan yang cenderung overstate yang berakibat 

menyesatkan pengguna laporan keuangan. Beberapa contoh kasus kecurangan 

manajemen dengan penyajian yang overstate adalah kasus kebangkrutan Enron 
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Coorporation di Amerika Serikat dan jika mengambil contoh di dalam negeri kita dapat 

berkaca pada kasus kecurangan yang dilakuan oleh PT. Kimia Farma yang pernah 

menggelembungkan laba bersih senilai Rp 32,668 milyar. Tentunya hal ini menjadi kabar 

buruk dan merugikan bagi investor, kreditor dan pihak - pihak yang berkepentingan 

lainnya (Rahmawati, 2010). 

Terlepas dari pro dan kontra mengenai penerapan akuntansi tersebut, 

penerapan konservatisme dalam akuntansi mengalami perkembangan beberapa dekade 

ini (Givoly and Hayn, 2000). Pada masa sekarang ini, konservatisme akuntansi lebih 

dikatakan sebagai prinsip kehati-hatian atau prudence. Akan tetapi, penerapan 

prudence tidak se-radikal konservatisme. Prinsip ini dapat mengakui adanya kenaikan 

aset atau menurunnya kewajiban dan beban dengan suatu kondisi tertentu walaupun 

belum terealisasi asalkan telah memenuhi kriteria pengakuan suatu pos. Hal ini 

dikarenakan dalam prudence, pendapatan juga dapat diakui sesegera mungkin ketika 

syarat pengakuan pendapatan sudah terpenuhi (Accounting Theory, Godfrey, 2010). 

Oleh karena itu penjelasan mengenai konservatisme ini menjadi menarik untuk 

dibahas karena berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perusahaan dalam 

menerapkan akuntansi yang konservatif. Berdasar uraian di atas maka melalui artikel 

ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan tentang beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap penerapan akuntansi konservatif perusahaan. Pertanyaan 

mendasar dalam penjelasan mengenai konservatisme ini adalah faktor-faktor apa 

sajakah yang mempengaruhi perusahaan dalam memilih prinsip akuntansi yang 

cenderung konservatif. Penulis melakukan review beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan konservatisme akuntansi untuk mengetahui faktor apa sajakah 

yang mempengaruhi konservatisme akuntansi. Beberapa peneliti terdahulu telah 
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meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi konservatif. 

Diantaranya hasil penelitian Anna (2010) yang menyatakan tidak adanya hubungan 

antara political cost dengan konservatisme akuntansi. Hasil ini berbeda dengan hasil 

penilitian yang dilakukan Alfiah (2011), dinyatakan adanya political cost sebagai faktor 

yang mempengaruhi konservatisme akuntansi atau dengan kata lain variabel 

independen political cost mempengaruhi variabel dependen yang menyebabkan 

hubungan positif. Sementara itu pnelitian Alexis (2013) membuktikan dengan debt 

covevnant sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Valeri V. Nikolaev 

(2009), dinyatakan bahwa debt covenant berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi. Penelitian lain Michael Raith (2009) dengan variabel independen bonus plan 

berpengaruh postif terhadap konservatisme akuntansi. 

Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan uji pengaruh variabel debt covenant, bonus plan, dan 

political cost. Penelitian ini merupakan replikasi dari penilitian terdahulu dengan oleh 

Calvin (2012). Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Debt Covenant¸ Bonus Plan, dan Political Cost 

Terhadap Konservatisme Akuntansi”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah : 

1.  Apakah debt covenant berpengaruh terhadap kebijakan 

 konservativ perusahaan? 
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2. Apakah bonus plan berpengaruh terhadap kebijakan konservatif 

perusahaan? 

3. Apakah political cost berpengaruh terhadap kebijakan konservatif 

perusahaan? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan sarana dan prasarana maka penelitian ini akan dibatasi 

objeknya, sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur subsektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012–2015 yang laporan keuangannya tersedia di website www.idx.co.id. 

2. Perusahaan dengan kategori Z-Score ragu-ragu dan bangkrut selama tahun 

penelitian. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.  Memberikan bukti empiris tentang pengaruh debt covenant 

 terhadap kebijakan akuntansi konservatif perusahaan. 

2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh bonus plan terhadap 

kebijakan akuntansi konservatif perusahaan. 

3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh political cost  terhadap 

kebijakan akuntansi konservatif perusahaan. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

 Menambah pengetahuan dan keilmuan penulis tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi konservatisme akuntansi pada  perusahaan 

manufaktur. 

2. Bagi Akademisi 

Menambah bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan 

bukti empiris dari teori mengenai konservatisme akuntansi. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada 

manajer tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

menerapkan prinsip akuntansi konservatif. 

4. Bagi Investor 

Memberikan gambaran kepada investor tentang keunggulan dan 

kekurangan dari penerapan akuntansi yang konservatif sehingga dapat 

bermanfaat pada keputusan bisnis yang hendak diambil. 

5. Bagi Penelitian Berikutnya 

Memberikan acuan untuk melanjutkan penelitian yang lebih mendalam 

tentang debt covenant, bonus plan dan political cost terhadap 

konservatisme akuntansi. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, 

maka pembahasan mengenai analisis pengaruh debt covenant¸ bonus plan, dan political 

cost terhadap konservatisme akuntansi. Akan terbagi dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis membahas secara singkat mengenai gambaran-gambaran 

umum yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini. Serta diuraikan 

pula tentang alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini 

dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan sistematika 

pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan antar 

variable dependen, independen dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Agensi 

Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi. Teori ini memegang peran penting 

dalam praktik bisnis perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang muncul karena 

adanya konflik kepentingan antara principal dan agen. Principal sebagai pemilik 

sedangkan agent sebagai manajer. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan 

pengelolaan sumber daya dalam perusahaan. Tujuan utama dari teori keagenan 

adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak 

dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak 

adanya informasi yang tidak simetris. Konsep agency theory menurut Jensen dan 

Meckling (1976), mendefinisikan ” teori agensi itu merupakan hubungan keagenan 

sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan 

orang lain atau  agent (manajer) untuk menjalankan aktifitas perusahaan. Principal 

menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan 

agent sebagai pengelola berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana 

dipercayakan oleh pemegang saham (principal), untuk meningkatkan nilai 

perusahaan”. 

Dalam praktiknya di perusahaan ternyata agen dalam aktifitasnya kadangkala 

tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati dari awal untuk meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham melainkan cenderung untuk kepentingan sendiri, 

sehingga munculah suatu konflik keagenan. Dalam agency theory ini terjadi 
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ketidakseimbangan informasi atau dengan kata lain asimetri informasi. Agen 

memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal, sehingga 

menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi adanya 

ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia 

informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder sebagai pengguna informasi. 

Pemilihan metode konservatisme tidak terlepas dari kepentingan manajer untuk 

mengoptimalkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham, 

sehingga dukungan manajemen terhadap konservatisme berkaitan dengan teori ini. 

2.1.2. Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif seringkali berkaitan dengan konservatisme akuntansi 

karena menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih prosedur 

akuntansi yang sesuai. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu teori akuntansi normatif yang memberikan formula terhadap praktik 

akuntansi dan teori akuntansi positif yang berusaha menjelaskan dan memprediksi 

fenomena yang berkaitan dengan akuntansi dikutip dari Ghozali dan Anis, (2007) 

dalam Setijaningsih (2012). Teori akuntansi positif berusaha untuk mengidentifikasi 

proses dan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi dan 

keadaan tertentu pada masa yang akan datang. Perkembangan teori akuntansi positif ini 

muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif, dasar pemikiran yang 

digunakan untuk menganalisis teori akuntansi pada teori normatif dianggap terlalu 

sederhana dan karena berdasar pada premis atau asumsi, bukan berdasarkan bukti 

empiris seperti halnya teori positif. 
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Menurut Watts dan Zimerman (1986) terdapat tiga hipotesis yang 

dikembangkan yaitu, hipotesis mengenai bonus plan, leverage, dan ukuran perusahaan. 

Hipotesis bonus plan menjelaskan tentang manager perusahaan(agent) yang cenderung 

menerapkan prosedur akuntansi dengan merubah pendapatan yang dilaporkan dimasa 

yang akan datang ke masa sekarang, atau dengan kata lain menaikan pencatatan 

pendapatan perusahaan, selain tidak ingin kinerja nya dinilai buruk, tujuan lain manager 

melakukan ini jelas karena termotivasi akan imbalan atau bonus yang tinggi terlebih 

lagi bila bonus yang didapat diukur dari pendapatan perusahaan. Berikutnya, manager 

berusaha untuk menekan biaya kontrak hutang tujuan nya adalah agar memudahkan 

disaat perusahaan membutuhkan pinjaman dana dari kreditur. 

Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan besar akan 

dihadapkan pada biaya politik yang besar pulatermasuk menanggung bebab pajak yang 

semakin besar, sehingga untuk menghindari hal tersebut, perusahaan yang besar relatif 

semakin konservatif untuk melaporkan pendapatan bersih yang semakin rendah akibat 

dari penundaan pengakuan laba dan mempercepat pengakuan kerugian. Hal ini ini 

berdampak pada biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan akan semakinb kecil 

(Watts dan Zimmerman, 1986) dalam Invin (2015). 

2.1.3. Konservatisme Akuntansi 

Dalam penyajian laporan keuangan, akuntan dapat memilih metode akuntansi 

apa yang akan diterapkan. Konservatisme adalah reaksi yang cenderung mengarah 

pada sikap kehati-hatian atau disebut prudent (Godfrey, 2010) selain itu menurut FASB 

definisi konservatisme tertulis dalam SFAC Concepts No. 2 yang menyatakan sebagai 

berikut: “Conservatism is a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that 
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uncertainties and risk inherent in business situation are adequately considered”. 

Definisi tersebut tidak memberikan batasan yang jelas tentang jenis-jenis prudent 

reaction. Kieso dan Weygandt (2002) mendefinisikan bahwa “konservatisme 

merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang dihadapkan pada pilihan solusi yang 

sangat kecil kemungkinannya akan menghasilkan penetapan yang terlalu tinggi bagi 

aktiva dan laba. Konservatisme berarti jika ragu, maka pilihlah solusi yang sangat 

kecil kemungkinannya akan menghasilkan pendapatan yang terlalu tinggi bagi aset 

dan laba”. Sedangkan menurut Belkoui (2011:288) mendefinisikan “konservatisme 

sebagai suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam hal bahwa prinsip tersebut 

bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal”. 

Dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan dimana melingkupi 

aktivitas bisnis dan ekonomi untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan 

risiko inheren yang menjadi ancaman dalam lingkungan bisnis sudah cukup 

dipertimbangkan. Givoly dan Hayn (2005) dalam penelitian nya menunjukkan 

perspektif jangka panjang terhadap konservatisme “perbedaan dalam pelaporan yang 

kurang baik dibandingkan kabar baik, cenderung lebih menonjol daripada pelaporan 

sebelumnya”. Konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta 

menunda pengakuan pendapatan dan keuntungan. Konservatisme menyebabkan 

understatement terhadap laba pada periode berjalan yang dapat mengarah pada 

overstatement terhadap laba pada periode-periode berikutnya, sebagai akibat 

understatement terhadap biaya pada periode tersebut (Calvin, 2013). Kieso, Weygandt, 

dan Warfield, (2009) menyatakan bahwa tidak hanya konvensi akuntansi yang salah 

dipahami seperti halnya konservatisme. Konservatisme berarti jika ragu, pilihlah 

solusi yang sangat kecil kemungkinannya akan menghasilkan pendapatan yang 
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terlalu tinggi bagi aset dan laba. Tidak ada ketentuan dalam konservatisme akuntansi 

agar aset bersih atau laba bersih disajikan terlalu rendah tetapi banyak orang yang 

mengintepretasikan seperti itu. Tujuan dari konvensi ini, jika diaplikasikan secara tepat 

adalah menyediakan pedoman yang paling rasional dalam situasi sulit. Tidak 

menyajikan angka pada laba bersih dan aset bersih yang terlalu tinggi. Contoh 

konservatisme dalam akuntansi adalah pemakaian metode yang terendah antara biaya 

dan harga pasar ketika nilai persediaan dan aturan yang mengharuskan kerugian bersih 

akrual diakui atas komitmen pembelian barang untuk persediaan oleh perusahaan. Jika 

muncul keraguan, maka lebih baik menyajikan angka laba bersih dan aset bersih yang 

terlau rendah daripada terlalu tinggi. Namun jika tidak ada keraguan, maka tidak perlu 

melakukan metode ini. Seperti penelitian Givoly dan Hayn (2002) konservatisme 

diukur dengan model yang dikembangkan menggunakan conditional conservatism, 

persamaannya adalah sebagai berikut : 
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2.1.4. Debt Covenant 

Debt covenant adalah kontrak hutang yang ditujukan pada peminjam oleh 

kreditur dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dana yang disertai perjanjian-

perjanjian yang telah disepakati dalam pengembalian pinjaman tersebut. Sebagian 

kesepakatan hutang berisi perjanjian (covenant) yang mengharuskan peminjam 

memenuhi syarat yang disepakati dalam perjanjian hutang (Scott, 2000). Watts dan 

Zimerman (1986) mengidentifikasikan perjanjian seperti pembatasan dividen dan 

pembatasan pembelian kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, 

pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan pelepasan asset, pembatasan 

pembiayaan masa depan merupakan bentuk debt covenant. Kontrak hutang jangka 

panjang (debt covenant) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman 

𝐶𝐶_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇_𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑂𝑂_𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 

𝐶𝐶𝑂𝑂_𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∆𝐴𝐴/𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 − ∆𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 − ∆𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷_𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∆𝐴𝐴/𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒_𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 

dengan, 

𝐶𝐶_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐 perusahaan 𝐶𝐶 pada tahun 𝐶𝐶 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇_𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝑎𝑎𝑇𝑇𝐶𝐶𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑂𝑂_𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑂𝑂 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝑎𝑎𝑇𝑇𝐶𝐶𝑐𝑐 

𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖  = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝐷𝐷 perusahaan 𝐶𝐶 pada tahun 𝐶𝐶 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = Beban depresiasi perusahaan 𝐶𝐶 pada tahun 𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖  = Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi  

∆𝐴𝐴/𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  = kenaikan (penurunan) nilai piutang usaha perusahaan i  tahun t  dari tahun t-1 

∆𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖  = kenaikan (penurunan) nilai persediaan perusahaan i  tahun t  dari tahun t-1 

∆𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷_𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = kenaikan (penurunan) nilai prepaid expenses perusahaan i  tahun t  dari tahun t-1  

∆𝐴𝐴/𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖  = kenaikan (penurunan) nilai utang usaha perusahaan i  tahun t  dari tahun t-1 

∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒_𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = kenaikan (penurunan) nilai hutang pajak perusahaan i  tahun t  dari tahun t-1 
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(lender atau kreditor) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, 

seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan model kerja dan 

kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya 

menurunkan keamanan (atau menaikkan resiko) bagi kreditur yang telah ada. Kontrak 

ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yakni hipotesis debt covenant, yang 

menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, 

manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat 

memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Terkait dengan renegosiasi 

kontrak hutang, debt covenant cenderung untuk berpedoman pada angka akuntansi. 

Debt covenant memprediksi bahwa manajer cenderung untuk menyatakan secara 

berlebihan laba dan aset untuk mengurangi renegosiasi biaya kontrak hutang. Manajer 

juga tidak ingin kinerjanya dinilai kurang baik apabila laba yang dilaporkan konservatif. 

Leverage atau rasio utang adalah rasio total hutang terhadap total aset, dalam penelitian 

ini digunakan rasio debt to total asset. 

2.1.5. Bonus Plan 

Merupakan sebuah hipotesis dimana suatu prediksi yang membuat manager 

perusahaan lebih memilih prosedur akuntansi dengan merubah pendapatan yang 

dialporkan untuk periode yang akan datang menjadi periode tahun berjalan (Godfrey, 

2010). Wibowo (2002) menyatakan terdapat hubungan positif antara struktur 

kepemilikan manajerial dengan konservatisme akuntansi. Wardhani (2008) 

menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menurunkan 

permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen, 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐶𝐶 𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝐶𝐶 (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖) ∶  
𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑇𝑇𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑐𝑐
𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝐶𝐶𝑐𝑐
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maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham 

perusahaan. Selain jika ada bonus plan yang disepakati, maka manajer akan 

cenderung kurang konservatif karena dengan meningkatkan laba manajer akan dinilai 

memiliki kinerja yang bagus dan dapat mencapai target sehingga bonus yang 

diberikan banyak. 

2.1.6. Political Cost 

Bagi perusahaan, intensitas politik sering berkaitan dengan ukuran perusahaan 

(Watts and Zimmerman, 1986) perspektif tersebut mengembangkan pemahaman 

(Godfrey, 2010), mentransfer kekayaan atau dana dari sebuah perusahaan dikarenakan 

terpapar keadaan politiknya. jumlah yang di transfer sering kali berkaitan dengan 

ukuran dan yang tampak pada perusahaan. (Godfrey, 2010). Political cost 

mengungkapkan bahwa perusahaan besar kemungkinan menghadapi biaya politis lebih 

besar dibanding perusahaan kecil. Perusahaan besar biasanya lebih diawasi oleh 

pemerintah dan masyarakat. Jika perusahaan besar mempunyai laba yang tinggi secara 

relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan 

meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan. Akhirnya, manajer 

perusahaan besar mungkin cenderung memilih metode akuntansi yang menunda 

pelaporan laba untuk mengurangi tanggungan political cost oleh perusahaan. 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑆𝑆𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶  𝐿𝐿𝐼𝐼.𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝐶𝐶 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian Angga dan Arifin (2013) yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Konservatisme Akuntansi” penelitian 

𝑆𝑆𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑐𝑐 𝐾𝐾𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑇𝑇𝐼𝐼 𝑀𝑀𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖) ∶  
𝐽𝐽𝑎𝑎𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇ℎ 𝑆𝑆𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑐𝑐 𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾 𝑀𝑀𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐽𝐽𝑎𝑎𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇ℎ 𝑆𝑆𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑐𝑐 𝐵𝐵𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝑇𝑇𝐷𝐷
 

 
    Indonesia Banking School 

Pengaruh Debt Covenant..., Okto Reyhansyah Iskandar, Ak.-IBS, 2016



  17 

 

ini menggunakan sampel 108 perushaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011. Variabel dependen dalam penielitian ini konservatisme 

akuntasi, dan variabel independennya adalah debt covenant, political cost, intensitas 

modal, bonus plan, kepemilikan publik, dan growth opportunities. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang 

dilakukan Angga dan Arifin (2013) menunjukan Hasil uji hipotesis pertama ditolak 

karena rasio leverage pengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. Berikutnya, ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi sehingga hipotesis ditolak, pada hipotesis ketiga 

dimana intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi sehingga uji hipotesis ketiga diterima. Kepemilikian manajerial yang di 

proksikan dengan bonus plan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi sehingga hipotesis ke empat ditolak. Perusahaan yang dimiliki 

publik melalui saham yang beredar menunjukan uji hipotesis kelima ditolak karena 

terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan antara kepemilikan publik dan 

konservatisme akuntansi. Pengujian terhadap hipotesis keenam pada hasil uji hipotesis 

menunjukan diterima karena terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kesempatan tumbuh dan konservatisme akuntansi. 

 Dalam penelitian Ratna Wardhani (2008) yang berjudul “Tingkat 

Konservatisme Akuntansi Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Karakteristik 

Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance“ penelitian ini 

menggunakan 63 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2006-2006. Pada penelitian ini terdapat dua model konservatisme akuntansi 

dua ukuran tersebut sebagai ukuran konservatisme yaitu dengan menggunakan ukuran 
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akrual dan nilai pasar. Ukuran konservatisme dengan menggunakan akrual, sesuai 

dengan Givoly dan Hayn (2000). Pada konservatisme akuntansi berdasarkan akrual 

variabel dependen nya adalah konservatisme akuntansi. Sementara itu variabel 

independennya; independensi komisaris, kepemilikan perushaan oleh manajerial, dan 

komite audit. Metode yang digunakan adalah regresi ordinary least square pooled data. 

Hasil penelitiannya nya menunjukan independensi komisaris berpengaruh negatif 

terhadap konservatisme akuntansi, Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 

manajerial mempengaruhi konservatisme akuntansi yang diukur dengan nilai rasio 

book-to-market secara negatif, yaitu semakin tinggi kepemilikan oleh dewan maka 

semakin rendah tingkat konservatisme akuntansi yang diukur, keberadaan komite audit 

berpengaruh secara positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan. 

 Dalam penelitian Dinny Prastiwi Brilianti (2013) yang berjudul “Faktor Faktor 

Yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi Perusahaan” penelitian ini 

menggunakan sampel 87 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan 

konservatisme akuntansi sementara itu variabel independen penelitian ini; kepemilikan 

manajerial, kepemilikan manajerial, rasio leverage, dan komite audit. Dalam penelitian 

ini menggunakan metode regresi berganda dalam mengolah data. Hasil penelitian ini 

menunjukan variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai sig sebesar 0,042 dengan 

arah negatif. Nilai sig sebesar 0,042 < α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial signifikan pada level 5% yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh 

secara negatif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Variabel kepemilikan 

institusional memiliki nilai sig sebesar 0,524 dengan arah negatif. Nilai sig sebesar 

0,524 > α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak signifikan 
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pada level 5% yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Variabel leverage memiliki nilai sig 

sebesar 0,165. Nilai sig sebesar 0,165 > α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa leverage 

tidak signifikan pada level 5% yang berarti bahwa leverage tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Variabel komite audit memiliki nilai sig 

sebesar 0,133. Nilai sig sebesar 0,133 > α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

komite audit tidak signifikan pada level 5% yang berarti jumlah komite audit tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

 Dalam penelitian Calvin Oktomegah (2012) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI” 

penelitian ini menggunakan sampel 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2011. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

konservatisme akuntansi sementara itu variabel independennya debt covenant, bonus 

plan, dan political cost. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dalam 

teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukan Debt covenant yang diproksikan 

terhadap leverage memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi, Bonus plan yang diproksikan terhadap struktur kepemilikan manajerial 

tidak secara signifikan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, 

Political cost yang diproksikan terhadap ukuran perusahaan secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

 Dalam penelitian Alexis Josh Kurniawan (2013) yang berjudul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa 

Efek Indonesia” penelitian ini menggunakan sampel 31 perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2012, Variabel dependen 

penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Berikutnya, variabel independen 

penelitian ini meliputi leverage, struktur kepemilikan institusional, struktur 

kepemilikan manajerial, dan growth opportunities. Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda dalam teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

struktur kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi, struktur kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh 

negatif terhadap konservatisme akuntansi, leverage tidak terbukti berpengaruh positif 

terhadap konservatisme akuntansi, dan growth opportunities terbukti berpengaruh positif 

terhadap konservatisme akuntansi. 

 Dalam penelitian Gary C. Biddel, et al (2015) yang berjudul “Accounting 

Conservatism and Bankruptcy Risk” Penelitian ini menggunakan sampe 2049 

perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam bursa NYSE, AMEX, dan NASDAQ 

periode 1989-2007. Variabel dependen penelitian ini adalah konservatisme akuntansi, 

variabel independen penelitian ini; bankruptcy risk, bankruptcy risk by constrain 

earnings management. Penelitian ini menggunakan regresi lagged ordinary least 

square untuk menguji variabel dependen dengan variabel independenya. hasil 

penelitian ini menunjukan subsequent bankruptcy risk berpengaruh negatif terhadap 

konseratisme akuntansi, selanjutnya bankruptcy risk by constrain earning berpengaruh 

negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

 Dalam penelitian Anwer S. Ahmed, et al (2000) yang berjudul “Accounting 

Conservatism and Cost of Debt : An Empirical Test of Efficient Contracting” penelitian 

ini menggunakan sampel 581 perusahaan yang terdapat dalam database standard & 
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poor’s compustat periode 1992-1998. Variabel dependen penelitian ini adalah 

konservatisme akuntansi sementara itu variabel independennya cost of debt dan 

dividend policy. Penelitian ini menggunakan metode analisis cross sectional. Hasil 

penelitian ini menunjukan sesuai dengan hipotesis 1 yaitu perusahaan yang menghadapi 

konflik pemegang saham pada kebijkan dividen akan berusaha lebih konservatif pada 

keadaan ceteris paribus. Cost of debt berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

akuntansi pada keadaan ceteris paribus. 

 Dalam penelitian Valeri V. Nikolaev (2009) yang berjudul “Debt Covenant And 

Accounting Conservatism” penelitian ini menggunakan sampel 208 perusahaan yang 

terdaftar dalam Mergent Fixed Investment Securities Database (FISD) dan Compustat 

periode 1980-2006. Variabel dependen penelitian ini adalah konservatisme akuntansi 

dan variabel independenya; debt covenant. Penelitian ini menggunakan metode 

ordinary least squared. Hasil penelitian menunjukan debt covenant berpengaruh positif 

terhadap konservatisme akuntansi yang di proksikan dengan tingkat ketepatan 

pengakuan kerugian. 

 Dalam penelitian Anwer S. Ahmed, et al (2012) yang berjudul “Managerial 

Overconfidence And Accounting Conservatism” penelitian ini menggunakan sampel 

915 perusahaan yang terdaftar dalam standar & poor’s 1500, dan compustat periode 

1993-2009. Variable dependen penelitian ini adalah konservatisme akuntansi dan 

variabel independen penelitian ini overconfidence managerial yang merupakan 

variabel kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode regresi cross sectional, hasil 

penelitian ini menunjukan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 
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overconfidence managerial terhadap kedua konservatisme akuntansi baik conditional 

maupun unconditional. 

 Dalam penelitian Jimmy Lee (2010) yang berjudul “The Role Of Accounting 

Conservatism In Firm’s Financial Decisions” penelitian ini mengguanakan sampel 

1211 perusahaan yang terdaftar dalam compustat dan Bursa Efek Amerika periode 

1971-2007. Variabel dependen penelitian ini adalah konservatisme akuntansi dan 

variabel independennya adalah fleksibilitas kemampuan kuangan, dan variabel control 

berupa book-to-market ratio. Penulis menggunakan variabel kontrol book-to-market 

ratio karena penulis menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh BM(book-to-

market) yang tinggi terindikasi memiliki dana yang tinggi sehingga dapat diproksikan 

sebagai stabilitas finansial perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

cross sectional.  Hasil penelitian yang diper Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan konservatisme pelaporan yang lebih besar menunjukkan kurang 

fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas perusahaan mereka, dalam keputusan hutang 

atau penerbitan ekuitas maupun dalam sensitivitas investasi perusahaan menunjukan 

kendala pembiayaan dan kebijakan pembayaran. 

Tabel 2.1 

Rangkuman Penelitian Terdahulu 

NO. Penulis Judul 
Variabel 

Metode Hasil 
Dependen Independen 

1 
Angga dan 

Arifin 
(2013) 

Analisis 
Faktor-Faktor 

Yang 
Berpengaruh 

Terhadap 
Pemilihan 

Konservatisme 
Akuntansi 

debt covenant, 
political cost, 

intensitas 
modal, bonus 

plan, 
kepemilikan 

analisis 
regresi 

berganda 

Penelitian ini 
menunjukan faktor 
yang mempengaruhi 
secara signifikan 
terhadap pemilihan 
konservatisme 
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Konservatisme 
Akuntansi 

publik, dan 
growth 

opportunities 

akuntansi, seperti 
leverage, rasio 
intensitas modal dan 
peluang pertumbuhan. 
Faktor-faktor lain, 
seperti ukuran 
perusahaan, 
kepemilikan 
manajerial dan 
kepemilikan publik 
tidak berpengaruh 
signifikan untuk 
pemilihan 
konservatisme 
akuntansi 

2 
Ratna 

Wardhani 
(2008) 

Tingkat 
Konservatisme 
Akuntansi Di 
Indonesia Dan 
Hubungannya 

Dengan 
Karakteristik 

Dewan Sebagai 
Salah Satu 
Mekanisme 
Corporate 

Governance 

Konservatisme 
Akuntansi 

independensi 
komisaris, 

kepemilikan 
perushaan oleh 

manajerial, 
dan komite 

audit 

regresi 
ordinary 

least 
square 
pooled 
data 

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
keberadaan komite 
audit berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap 
konservatisme, 
independensi 
komisaris memiliki 
pengaruh positif 
signifikan terhadap 
konservatisme, dan 
kepemilikan 
manajerial memiliki 
efek negatif yang 
signifikan terhadap 
konservatisme. 

3 

Dinny 
Prastiwi 
Brilianti 
(2013) 

Faktor-Faktor 
Yang 

Mempengaruhi 
Penerapan 

Konservatisme 
Akuntansi 
Perusahaan 

Konservatisme 
Akuntansi 

kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
manajerial, 

rasio leverage, 
dan komite 

audit 

analisis 
regresi 

berganda 

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh negatif 
terhadap 
konservatisme 
akuntansi. 
Kepemilikan 
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institusional, leverage 
dan komite audit tidak 
berpengaruh terhadap 
konservatisme 
akuntansi. 

4 
Calvin 

Oktomegah 
(2012) 

Faktor-Faktor 
Yang 

Mempengaruhi 
Penerapan 

Konservatisme 
Pada 

Perusahaan 
Manufaktur Di 

BEI 

Konservatisme 
Akuntansi 

debt covenant, 
bonus plan, 
dan political 

cost 

analisis 
regresi 

berganda 

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
debt covenant dan 
political cost 
memiliki pengaruh 
positif pada 
konservatisme. 
Sementara itu, bonus 
plan tidak 
berpengaruh pada 
konservatisme. Hal ini 
karena bonus plan 
yang diwakili oleh 
struktur kepemilikan 
manajerial di 
perusahaan di 
Indonesia relatif kecil, 
sehingga tidak 
mempengaruhi 
penerapan 
konservatisme. 

5 
Alexis Josh 
Kurniawan 

(2013) 

Faktor-Faktor 
Yang 

Mempengaruhi 
Konservatisme 
Akuntansi Pada 

Perusahaan 
Manufaktur Di 

Bursa Efek 
Indonesia 

Konservatisme 
Akuntansi 

leverage, 
struktur 

kepemilikan 
institusional, 

struktur 
kepemilikan 

manajerial, dan 
growth 

opportunities 

analisis 
regresi 

berganda 

Penelitian ini 
menunjukan bahwa 
struktur kepemilikan 
manajerial tidak terbukti 
berpengaruh positif 
terhadap konservatisme 
akuntansi, struktur 
kepemilikan 
institusional tidak 
terbukti berpengaruh 
negatif terhadap 
konservatisme 
akuntansi, leverage 
tidak terbukti 
berpengaruh positif 
terhadap konservatisme 
akuntansi, dan growth 
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opportunities terbukti 
berpengaruh positif 
terhadap konservatisme 
akuntansi. 

6 
Gary C. 
Biddel, 

et al (2015) 

Accounting 
Conservatism 

and Bankruptcy 
Risk 

Konservatisme 
Akuntansi 

bankruptcy 
risk, 

bankruptcy 
risk by 

constrain 
earnings 

management 

lagged 
ordinary 

least 
square 

Pengaruh konservatisme 
akuntansi tidak berubah 
untuk perusahaan yang 
mengalami distress dan 
income smoothing, 
tetapi berpengaruh 
terhadap perusahaan 
dengan kontrak utang. 
Hasil yang kuat untuk 
membalikkan kausalitas, 
hubungan antara tanpa 
syarat dan bersyarat 
konservatisme 

7 
Valeri V. 
Nikolaev 
(2009) 

Debt Covenant 
And 

Accounting 
Conservatism 

Konservatisme 
Akuntansi debt covenant 

ordinary 
least 

squared 

Penelitian ini 
menunjukan bahwa 
debt covenant 
berpengaruh positif 
terhadap 
konservatisme 
akuntansi yang di 
proksikan dengan 
tingkat ketepatan 
pengakuan kerugian 

8 
Anwer S. 
Ahmed, 

et al (2012) 

Managerial 
Overconfidence 

And 
Accounting 

Conservatism 

Konservatisme 
Akuntansi 

overconfidence 
managerial 

(yang 
merupakan 

variabel 
kualitatif) 

cross 
sectional 

Penelitian ini 
menunjukan 
bukti kuat dari 
hubungan negatif 
antara overconfidence 
managerial dan 
akuntansi 
konservatisme. lebih 
lanjut ditemukan 
bahwa adanya 
pengawasan eksternal 
tidak secara langsung 
mengurangi fenomena 
ini. 
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9 
Anwer S. 
Ahmed, 

et al (2000) 

Accounting 
Conservatism 
and Cost of 
Debt : An 

Empirical Test 
of Efficient 
Contracting 

Konservatisme 
Akuntansi 

cost of debt 
dan dividend 

policy 

cross 
sectional 

Perusahaan yang 
memilih akuntansi 
yang lebih konservatif 
memiliki biaya hutang 
yang lebih rendah dari 
setelah 
mengendalikan 
faktor-faktor 
penentu(determinants) 
biaya utang. Secara 
keseluruhan, 
Bukti ini konsisten 
dengan gagasan 
bahwa akuntansi 
konservatisme 
memainkan peran 
penting dalam kontrak 
yang efisien. 

10 Jimmy Lee 
(2010) 

he Role Of 
Accounting 

Conservatism 
In Firm’s 
Financial 
Decisions 

Konservatisme 
Akuntansi 

Fleksibilitas 
kemampuan 
kuangan, dan 
variabel 
control berupa 
book-to-
market ratio. 
Digunakannya 
variabel 
kontrol book-
to-market ratio 
karena penulis 
menemukan 
bahwa 
perusahaan 
yang 
memperoleh 
BM(book-to-
market) yang 
tinggi 
terindikasi 
memiliki dana 
yang tinggi 

cross 
sectional 

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
perusahaan dengan 
konservatisme 
pelaporan yang lebih 
besar menunjukkan 
kurang fleksibilitas 
dalam pengelolaan 
likuiditas perusahaan 
mereka. Secara 
keseluruhan, hasil 
menunjukkan bahwa 
meskipun perusahaan 
menikmati biaya 
kontrak utang yang 
lebih rendah dengan 
melaporkan 
konservatif, mereka 
melupakan beberapa 
fleksibilitas dalam 
akses masa depan 
untuk modal, dan ini 
mempengaruhi 
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sehingga dapat 
diproksikan 
sebagai 
stabilitas 
finansial 
perusahaan 

keputusan keuangan 
mereka. 

Sumber : Olahan Penulis (2016) 

2.3. Pengembangan Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Debt Covenant Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Debt covenant atau kontrak hutang yang diproksikan dengan rasio leverage 

berupa debt-to-total asset ratio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban nya dari setiap total asset yang dimiliki. Kontrak hutang dapat 

mengindikasikan bahwa manajer cenderung menyatakan laba dan asset secara 

berlebihan untuk mengurangi renegosiasi biaya kontrak hutang. Sari dan Adhariani 

(2009) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio leverage, semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan akan menggunakan prosedur yang meningkatkan laba yang 

dilaporkan. Calvin (2012) menyatakan debt covenant berpengaruh negatif terhadap 

konservatisme akuntansi. Namun, hasil berbeda diperoleh Resti (2012), dimana 

penelitian tersebut menemukan kontrak hutang berpengaruh signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. 

 Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas, maka dapat 

dirumuskan pengembangan hipottesa pertama, yaitu ; 

H1 : Debt covenant berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi 
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2.3.2. Pengaruh Bonus Plan Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Bonus plan menyatakan bahwa manajer dari perusahaan yang memiliki 

kebijakan bonus akan cenderung memilih prosedur yang mengalihkan laba dari periode 

mendatang ke periode berjalan (Watts dan Zimmerman 1986). Dalam hipotesis ini 

dikatakan bahwa bonus atau kompensasi menjadi salah satu alasan yang mendorong 

manajer untuk melaporkan laba yang diperolehnya secara optimis dalam suatu periode 

Calvin (2012). Hal ini disebabkan karena bonus yang diterima oleh manajer biasanya 

berkaitan dengan kinerja yang dicapai oleh manajer, yang tersaji di dalam laba pada 

laporan laba rugi. Semakin tinggi laba yang dicapai, maka semakin tinggi pula 

kompensasi yang akan diterima. 

 Dalam penelitian Ratna Wardhani (2008) dan Dini Prastiwi Brilitanti (2013) 

menyatakan bahwa bonus plan yang di proksikan dengan saham yang dimiliki pihak 

manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi hal ini 

dikarenakan manajer semakin bertindak tidak knservatif mengingat jumlah bonus yang 

diperoleh berdasar dari laba yang dihasilkan perusahaan otomatis muncul hubungan 

negatif antara variabel ini dengan konservatisme akuntansi itu sendiri. 

 Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, 

maka dirumuskan pengembangan hipotesi kedua sebagai berikut : 

H2 : Bonus plan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi 

2.3.3. Pengaruh Political Cost Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Biaya politis muncul akibat kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. 

Hal ini menyebabkan pihak perusahaan menjadi rentan akan konflik yang mungkin 

muncul akibat pertentangan antara regulasi pemerintah dengan aksi yang dilakukan 
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oleh perusahaan. Selain itu grup tertentu juga memiliki keinginan untuk melakukan 

lobby terhadap pemerintah dalam hal nasionalisasi, pengambil alihan suatu objek, 

perpecahan, atau aturan perusahaan yang makin memperkuat kemungkinan munculnya 

regulasi yang dapat merugikan perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1978). Watts dan 

Zimmerman (1986) juga menyatakan bahwa manajer ingin mengecilkan laba dengan 

tujuan untuk mengecilkan biaya politis yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini akan 

mengakibatkan manajer cenderung memilih prosedur dan metode akuntansi yang 

melaporkan laba lebih rendah atau konservatif. Dalam hipotesis ini juga dikatakan 

bahwa besarnya biaya politis sangat tergantung dari ukuran perusahaan (Watts dan 

Zimmerman, 1978). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar lebih 

sensitif daripada perusahaan kecil karena terkait dengan biaya politis dan oleh 

karenanya perusahaan tersebut menghadapi kecenderungan yang berbeda dalam 

pemilihan prosedur metode akuntansi. Tujuan dilakukannya pemilihan prosedur 

akuntansi tersebut adalah untuk meminimalkan laba, sehingga mengurangi biaya politis 

yang mungkin dapat terjadi. 

 Dalam penelitian Angga dan arifin (2013) dan Calvin (2012) menyatakan 

bahwa political cost terbukti tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Dengan laba yang tinggi maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak dan 

meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan. Akhirnya, manajer 

perusahaan besar mungkin cenderung memilih metode akuntansi yang menunda 

pelaporan laba untuk mengurangi tanggungan political cost oleh perusahaan Calvi 

(2012). 
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 Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, 

maka dirumuskan pengembangan hipotesi ketiga sebagai berikut : 

H3 : Political cost berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt covenant yang 

diproksikan dengan rasio leverage berupa debt-to-total asset ratio, bonus plan yang 

diproksikan dengan rasio saham yang dimiliki manajerial, dan political cost yang 

diproksikan dengan logarithma natural dari total asset. Pada penelitian ini, peneliti 

menguji tentang pengaruh debt covenant, bonus plan dan political cost secara parsial 

terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, model penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Sumber : disusun oleh penulis   

H1 

H2
 

H3
 

Konservatisme 
Akuntansi 

Debt Covenant 
(Debt to total asset) 

Bonus Plan 
(Manager Stockholder) 

Political Cost 
(Ln total asset) 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah menguji pengaruh Debt covenant, political cost, dan 

bonus plan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

perusahaan yang dapat diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.2. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 

menjelaskan karakteristik suatu event atau situasi (Sekaran & Bougie, 2010:105). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis linier berganda. Metode analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau 

negatif. 

3.3. Teknik Penentuan Sample 

3.3.1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis data 

sekunder. Data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat melalui pihak lain). Data 

sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip yang telah dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. 
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3.3.2. Teknik Penghimpunan Data 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) periode 2012-2015 yang 

diterbitkan oleh perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

2. Catatan Atas Laporan Keuangan periode 2012-2015 yang diterbitkan oleh 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

3. Laporan Laba Rugi periode 2012-2015 yang diterbitkan oleh perushaan 

yang menjadi objek penelitian. 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini : 

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari literatur, jurnal penelitian, buku 

bacaan, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi` 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkopi dan menggunakan data-

data sekunder yang disebutkan di atas. Periode data adalah tahun 2012-

2015. 

3.3.3. Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2015. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode 

Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan 
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menggunakan metode ini agar sampel yang di dapat sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2015. 

2. Melaporkan secara publik laporan keuangan dalam tahun fiskal per 31 Desember 

dan telah di audit. 

3. Terdapat kelengkapan data yang di butuhkan selama periode penelitian. 

3.4. Variabel Dan Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

Variabel Nama 
Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Dependen Konservatisme 
Akuntansi 

Tindakan kehati-hatian 
dengan tidak mengakui 
pendapatan atau laba 
yang akan datang 
terlebih dahulu 

𝐶𝐶_𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖= 
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇_𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 −  𝐶𝐶𝑂𝑂_𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

Independen 

Debt covenant 
(leverage) 

Perbandingan antara 
total hutang perusahaan 
dengan total aset 
perusahaan 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑇𝑇𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑐𝑐
𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝐶𝐶

 Rasio 

Bonus plan 

Diproksikan dengan 
strukur kepemilikan 
manajerial. Struktur 
kepemilikan manajerial 
yaitu proporsi lembar 
saham yang dimiliki 
oleh pihak manajerial 

𝐽𝐽𝑎𝑎𝑐𝑐𝐶𝐶𝑇𝑇ℎ 𝑐𝑐𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑐𝑐
𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾 𝑐𝑐𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑐𝑐

 
Rasio 

Political cost 
(Size) 

Variabel ini 
diproksikan dengan 
ukuran perusahaan. 

Ln.Total Asset Rasio 

Sumber: Olahan Penulis (2016) 
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3.5. Teknik Pengolahan & Analisis Data 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

analisis regresi linier berganda (multiple linier regression) untuk memperoleh 

gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

secara parsial (Sekaran & Bougie, 2010; 350). Dalam hal ini untuk variabel dependen 

yang digunakan adalah konservatisme akuntansi, variabel independen yang digunakan 

adalah debt covenant, bonus plan, political cost. Pengolahan data dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan software E-Views versi 9 yang dipercaya dapat menyelesaikan 

perumusan masalah pada penelitian ini. 

 Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

C_CONit = α + β1LEVit + β2COMPit + β3SIZEit + eit 

Keterangan : 

C_CONit : Pengukuran conditional conservatism. 

α  : Konstanta 

β1-β3  : Koefisien Regresi 

LEVit  : Debt covenant yang diproksikan dengan rasio leverage perusahaan i 

 pada tahun t. 

COMPit  : Bonus plan yang diproksikan dengan struktur kepemilikan manajerial 

   i pada tahun t. 

SIZEit  : Political cost yang diproksikan dengan ukuran perusahaan. 

i  : Time series identifiers 

t  : Cross section identifiers 
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3.5.1. Analisis Regresi Data Panel 

 Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data cross section. 

Menurut Winarno (2011) data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 

merupakan data cross section (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas 

beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-

masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. Dilanjutkan oleh Winarno (2011) 

analisis regresi data panel memiliki tiga macam model, yaitu : Common Effect Model, 

Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Menurut Widarjono (2009) terdapat 

langkah pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat, 

yaitu : 

a. Uji Chow 

Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan atas 

hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik 

log likelihood ratio (uji LR).  Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 

Ekonometrika Teori & Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, 2009) : 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section chi Square < 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Ho ditolak 

maka model fixed effect lebih baik dari pada common effect. 

b. Uji Hausman 

Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 
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diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang 

digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section 

Random < 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan, jika Ho ditolak maka model fixed 

effect lebih baik daripada random effect, begitu juga sebaliknya. 

3.5.2. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, peringkasan data, 

sampling dan penyajian hasil peringkasan tersebut. Statistik deskriptif akan digunakan 

untuk mendeskripsikan secara statistik variabel-variabel dalam penelitian ini. Untuk 

mengetahui deskripsi data diperlukan ukuran yang lebih ringkas, yaitu ringkasan 

statistik. Ukuran yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai 

maksimum, nilai minimum, median dan deviasi standar (Resti, 2012; 42). 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah bentuk pengujian untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal. Uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel 

tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Chi Square, 

Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tetapi tidak ada metode yang 

paling baik atau paling tepat (Resti, 2012 ; 42). 
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3.5.3.2. Uji Multikolinieritas 

 Multikoliniearitas adalah suatu hubungan linier yang sempurna (mendekati 

sempurna) antara beberapa atau semua variabel independen. Batas minimal 

toleransinya adalah R < 0,08. artinya jika hasil dari koefisien korelasinya kurang dari 

atau sama dengan 0,08 tidak terjadi gejala multikolinier. Uji multikolineritas adalah 

untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel 

independen dalam suatu model regresi liner berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di 

antara variabel variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen menjadi terganggu. (Resti, 2012; 43) 

3.5.3.3. Uji Heteroskedatisitas 

 Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau 

disebut sebagai varians tak sama atau non konstan, jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 2007). 

 Menurut Gujarati (2007) ada beberapa uji yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya heterokedesitas, dengan melihat probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu :  

- H0 : Tidak terdapat masalah heterokedesitas di dalam model 

- Ha : Terdapat masalah heterokedesitas di dalam model 

 Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai probabilitas 

lebih besar dari α = 5% maka H0 diterima dan jika yaitu jika nilai probabilitas lebih 

kecil dari α = 5% maka Ha diterima. 
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3.5.3.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Dasar pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

1. Angka Durbin Watson dibawah -2, dikatakan ada autokorelasi positif. 

2. Angka Durbin Watson diantara -2 sampai +2, dikatakan tidak ada 

autokorelasi. 

3. Angka Durbin Watson diatas +2, dikatakan ada autokorelasi negatif. 

3.5.4. Uji Hipotesis  

3.5.4.1. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel 

dependen yang diuji pada tingkat signifikasi 0.05. (Ghozali, 2005). Suatu variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (Ha), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol. Artinya, 

variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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Dasar pengambilan keputusan dalam uji statistik t ini adalah dengan membandingkan 

nilai t hitung dengan nilai t table. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan 

nilai t table maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima 

yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain 

itu, bias juga dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing variabel. Hipotesis 

diterima apabila p-value < 0,05 (Ghozali, 2005). 

3.6. Teknik Pengujian Hipotesis 

 Dalam menguji hipotesa peneliti hanya akan menggunakan uji statistik-t agar 

sesuai dengan hipotesa. Uji statistik-t atau parsial(t-test) dilakukan untuk menguji 

signifikansi pengaruh variabel indpenden secara individual terhadap variabel dependen. 

Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probability 

akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007) : 

− Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan. 

− Jika probability ≥ 0.05 maka berpengaruh signifikan. 

− Coefficient negatif maka memiliki pengaruh negatif. 

− Coefficient positif maka memiliki pengaruh positif. 

3.6.1. Pengambilan Keputusan Dengan P-value 

 Peneliti menggunakan kriteria uji untuk memutuskan apakah menolak atau 

menerima hipotesis. untuk itu penulis menggunakan P-value, hal ini disebabkan karena 

P-value memberikan dua informasi sekaligus. Yaitu disamping petunjuk apakah 

hipotesis pantas ditolak, P-value juga memberikan informasi mengenai peluang 

terjadinya kejadian yang disebutkan di dalam hipotesis (dengan asumsi hipotesis 
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dianggap benar). Definisi P-value adalah tingkat signifikansi terkecil sehingga nilai 

suatu uji statistik yang sedang diamati masih berarti (Kurniawan, 2008). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sub sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015 yang dipilih 

dengan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada 

bab III, diperoleh jumlah sampel sebanyak 9 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2015 dengan data observasi sebanyak 36. Ringkasan 

prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel berikut. 

  Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel 

No Keterangan Jumlah 
1 Jumlah perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi 

tahun 2012 sampai dengan 2015 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 

37 

2 Perusahaan yang tidak konsisten tergabung dalam subsektor 
industri barang konsumsi 

(3) 

3 Perusahaan dengan data yang tidak memenuhi kriteria (23) 
4 Perusahaan yang perlu di outlier (2) 
5 Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang 

menjadi sampel penelitian 
9 

Sumber : data diolaholeh penulis (2016) 

 Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa 9 sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam subsektor industri barang konsumsi yang dijadikan penelitian, berikut 

ini adalah daftar nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel : 

  

 41   Indonesia Banking School 
 

Pengaruh Debt Covenant..., Okto Reyhansyah Iskandar, Ak.-IBS, 2016



  42 

 

Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Sampel 

No. Kode Nama Perushaan 
1 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. 
2 GGRM Gudang Garam Tbk. 
3 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
4 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. 
5 KICI Kedaung Indah Can Tbk. 
6 LMPI Langgeng Makmur Industry Tbk. 
7 MBTO Martina Berto Tbk. 
8 PYFA Pyridam Farma Tbk. 
9 TCID Mandom Indonesia Tbk. 

Sumber : data diolah oleh penulis (2016) 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang terdapat 

dalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukan informasi terkait dengan jumlah 

sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nili tengah atau median, nilai maksimum, nilai 

minimum, standar deviasi pada masing-masing variabel dependen maupun independen, 

skewness, kurtosis, dan jarques-bera. Berikut adalah tabel yang menampilkan statistik 

deskriptif dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 NOAit LEVit BONUS 
PLAN 

POLITICAL 
COST 

 Mean  1.95E+11  0.391273  0.035354  25.13666 
 Median  9.70E+10  0.395658  0.001387  27.14581 
 Maximum  9.18E+11  0.639053  0.230769  28.80543 
 Minimum -4.44E+09  0.130592  2.25E-05  17.54143 
 Std. Dev.  2.29E+11  0.129770  0.079442  4.009124 
 Skewness  1.406109 -0.047943  2.062709 -1.130441 
 Kurtosis  4.487498  2.228552  5.301243  2.558250 
 Observations  36  36  36  36 

 Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan Eviews 9 (2016) 

Konservatisme akuntansi (C_CONit) sebagai variabel dependen dalam penelitian ini 

menunjukan nilai rata-rata (mean) sebesar 1.95E+11 dengan nilai tengah (median) sebesar 

9.70E+10, standar deviasi sebesar 2.29E+11. NOAit terbesar yang dimiliki perusahaan 

manufaktur subsektor industri barang konsumsi adalah 918.023.074.360 milyar dan 

yang terkecil adalah -4.440.163.316 milyar. Skewness sebesar 1.406109 dan kurtosis 

sebesar 4.487498. Observasi yang di teliti di penelitian ini sebanyak 36 observasi. 

Leverage (LEV) sebagai variabel independen dalam penelitian ini menunjukan nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0,391273 dengan nilai tengah (median) sebesar 0,395658, 

standar deviasi sebesar 0,129770. Leverage terbesar yang dimiliki perusahaan 

manufaktur subsektor industri barang konsumsi adalah 0.639053 dan leverage terkecil 

yang diperoleh adalah 0.130592. Skewness sebesar -0,047943 dan kurtosis sebesar 

2,228552. 

Bonus plan sebagai variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-

rata (mean) sebesar 0,035354 dengan nilai tengah (median) sebesar 0,001387, standar 

deviasi sebesar 0,079442. Bonus plan terbesar yang dimiliki perusahaan manufaktur 
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subsektor industri barang konsumsi adalah 0.230769 dan bonus plan terkecil yang 

diperoleh adalah 0.000022. Skewness sebesar 2,062709 dan kurtosis sebesar 5,301243. 

Variabel political cost sebagai variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 25,13666; dengan nilai tengah (median) sebesar 

27,14581; standar deviasi sebesar 4,009124. Political cost terbesar yang dimiliki 

perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi adalah 28.805428 dan 

political cost terkecil yang diperoleh adalah 17.541428. Skewness sebesar -1.130441 

dan kurtosis sebesar 2.558250. 

4.2.2. Pengujian Model Regresi Data Panel 

 Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel antara model common effect, fixed effect, atau random effect 

dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk 

mengetahui apakah model penelitian menggunakan common effect atau fixed effect. 

4.2.2.1. Uji Normalitas 

 Antara model common effect, fixed effect, atau random effect dilakukan 

dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

 

 

 

 Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan  Eviews 9 (2016) 

Persamaan Model Regresi 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 11.115100 (8,24) 0.0000 

Cross-section Chi-square 55.750782 8 0.0000 
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 Berdasarkan tabel 4.4, nilai probabilitas cross section chi square adalah 0. Nilai 

tersebut lebih rendah dari nilai probabilitas chi square 0,05. Dengan demikian, Ha 

dinyatakan diterima sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam 

penelitian ini menggunakan model fixed effect dan dapat dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.2.2.2. Uji Hausman 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 15.811565 3 0.0012 

 Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan Eviews 9 (2016) 

 Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui nilai probabilitas cross section random 

adalah sebesar 0,0012. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai probabilitas cross section 

random sebesar 0,05. Dengan demikian Ha dinyatakan diterima sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan model fixed 

effect. 

 Dengan Uji Chow dan Uji Hausman yang dilakukan menunjukan hasil bahwa 

penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

4.2.3. Hasil Persamaan Regresi Berganda 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan terdiri dari 

9 perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar pada BEI dan 

jumlah sampel selama 4 tahun sehingga sampel keseluruhan sebanyak 36 data 

observasi. Dengan persamaan sebagai berikut : 
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C_CONit = α + β1LEVit + β2COMPit + β3SIZEit + eit 

 Setelah dilakukan regresi menggunakan model fixed effect pada persamaan 

model, berikut ini disajikan hasil regresi dalam tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Regresi Persamaan (Menggunakan Fixed Effect) 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 
LEV -4.41E+11 -1.230656 0.2387 

BONUS PLAN -2.98E+15 -5.959385 0.0000 
POLITICAL COST 7.16E+11 6.808584 0.0000 

C 7.09E+13 4.633471 0.0004 
AR (1) 7.24E-5 6.642504 0.0000 

R-squared 0.982462  
Adjusted R-squared 0.967430 
F-statistic 65.35706 
Prob(F-statistic) 0.000000 

 Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan Eviews 9 (2016) 

 Berdasarkan hasil persamaan regresi diatas dapat disimpulkan persamaan 
regresi sebagai berikut : 

C_CONit = 7.09E+13 - 4.41E+11LEVit - 2.98E+15COMP + 7.16E+11SIZE 

Sehingga dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1. Koefisien leverage (LEV) sebesar -4.41E+11 menunjukkan bahwa tingkat 

conditional conservatism (C_CON) pada perusahaan sampel periode 2012-

2015 akan mengalami penurunan sebesar 4.36E+11 untuk setiap kenaikan 1 pada 

nilai leverage (LEV) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

2.  Koefisien bonus plan (COMP) sebesar -2.98E+15 menunjukkan bahwa tingkat 

conditional conservatism (C_CON) pada perusahaan sampel periode 2012-

2015 akan mengalami penurunan sebesar -2.98E+15 untuk setiap kenaikan 1 pada 

nilai bonus plan (COMP) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

3. Koefisien political cost (SIZE) sebesar 7.16E+11 menunjukkan bahwa tingkat 

conditional conservatism (C_CON) pada perusahaan sampel periode 2012-
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2015 akan mengalami kenaikan sebesar 7.16E+11 untuk setiap kenaikan 1 pada 

nilai political cost (SIZE) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

4.2.4. Statistik Deskriptif 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model yang 

digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal atau tidak, karena data dinyatakan 

valid apabila terrdistribusi normal, selain itu. Ini merupakan salah satu syarat untuk 

melakukan teknik analisis regresi berganda. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas 

berdasarkan model penelitian yang digunakan : 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas Persamaan Regresi 
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-1.0e+11 250000. 1.0e+11

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 36

Mean       0.000000
Median  -1.10e+09
Maximum  1.72e+11
Minimum -1.58e+11
Std. Dev.   7.69e+10
Skewness   0.395676
Kurtosis   2.888734

Jarque-Bera  0.957927
Probability  0.619425

Sumber : data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2016) 

 Untuk menguji data yang terdistribusi normal adalah dengan menganalisis nilai 

Jarque-Bera. Data yang terdistribusi normal apabila memiliki nilai Jarque-Bera di 

bawah 2. Selain dengan menggunakan analisis Jarque-Bera dapat juga dianalisis 

dengan nilai probabilitasnya. Data yang dapat dinyatakan terdistribusi normal apabila 

probabilitas diatas 5%. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews 9  

didapatkan nilai Jarque-Bera sebesar 0.957927 yang berarti nilai tersebut kurang dari 

2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. 
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Untuk lebih memperkuat asumsi atas normalitas data dalam penelitian ini, selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap nilai probabilitas yang diketahui yang diketahuui nilanya 

sebesar 0.619425 yang menunjukan bahwa nilai ini lebih besar dari 5%, dengan kata 

lain Ho diterima yang berarti residual data terdistribusi normal dengan jumlah observasi 

sebanyak 36. 

4.2.5. Uji Asumsi klasik 

4.2.5.1. Uji Multikolineritas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

variabel independen dalam persamaan model. Salah satu syarat di dalam uji asumsi 

klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinearitas. Jika 

koefisien diatas 0,85 maka patut diduga adanya masalah multikolinearitas dalam model 

(Gujarati, 2007) berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 LEV BONUS PLAN POLITICAL 
COST 

LEV 1.000000 0.212282 -0.187607 
BONUS PLAN 0.212282 1.000000 0.097532 
POLITICAL 

COST -0.187607 0.097532 1.000000 

  Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan Eviews 9 (2016) 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat dilihat pada 

tabel diatas bahwa nilai korelasi antar variabel tidak ada yang melebihi diatas nilai 0,85. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanay 

multikolinearitas antar variabel independen. 
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4.2.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Penelitian ini menggunakan metode grafik untuk menidentifikasi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam hasil persamaan model regresi. Pada hasil persamaan model 

regresi menunjukan bahwa tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   
LEV -1.32E+22 -1.208907 0.2356 

BONUS PLAN -1.78E+22 -1.014866 0.3178 
POLITICAL COST -1.50E+20 -0.432941 0.6680 

                   Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan Eviews 9 (2016) 

 Pada tabel diatas menunjukan bahwa probabilitas koefisien masing-masing 

variabel independen lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari 

uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian penelitian ini tidak ditemukan 

adanya masalah heteroskedastisitas. 

4.2.5.3. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi dapat di identifikasi salah satunya dengan melakukan Uji Durbin-

Watson.  Penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson sebagai cara unutk 

mendeteksi adanya autokerlasi. Menurut Winarno (2011) autokorelasi adalah hubungan 

antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Hasil regresi 

persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi atau tidak ada autokorelasi positif dan 

negatif apabila nilai DW-stat berada du < dw < 4-du I dan sesuai dengan gambar 3.2 

pada saat 1,54 < dw < 2,46.  Uji autokorelasi hasil persamaan model regresi disajikan 

dalam tabel berikut :  
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Test 

Durbin-Watson stat 2.459788 

Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan Eviews 9 (2016) 

 Hasil uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson 

stat sebesar 2.459788 artinya nilai DW berada pada kondisi 1.54<2.459788<2,46 yang 

menunjukan bahwa tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi pada model 

persamaan regresi. 

4.2.6. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. dilakukan untuk 

mengetahui apakah koefisien regresi daria variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat di ambil dari uji t 

adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu debt covenant yang diproksikan 

leverage(LEV) berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.6, ditemukan nilai probabilitas 

leverage(LEV) perushaan sebesar 0,2387 atau lebih besar dari nilai signifikansi 

5% dan koefisien regresi dari variabel leverage(LEV) menunjukan nilai -

4.41E+11. Hal tersebut menunjukan bahwa leverage perusahaan berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial yang di 

proksikan bonus plan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. 
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Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.6, ditemukan nilai probabilitas bonus 

plan(COMP) perusahaan sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 

5%, dan koefisien regresi dari variabel bonus plan(COMP) menunjukan nilai -

2,98E+15. Hal tersebut menunjukan bahwa bonus plan(COMP) perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sehingga bisa 

dinyatakan H2 dalam penelitian ini terbukti. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu political cost(SIZE) berpengaruh 

positif terhadap konservatisme akuntansi. Berdasarkan hasil regresi tabel 4.6, 

ditemukan nilai probabilitas political cost(SIZE) perusahaan sebesar 0,0000 dan 

koefisien regresi dari variabel political cost(SIZE)  menunjukan nilai 7.16E+11. 

Hal tersebut menunjukan bahwa political cost perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sehingga bisa dinyatakan H3 

dalam penelitian ini terbukti. 

4.2.7. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.7.1. Analisis Pengaruh Debt Covenant terhadap Konservatisme Akuntansi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terlihat pada tabel 4.6 menunjukan 

bahwa pada periode 2012-2015 debt covenant yang di proksikan dengan leverage dan 

dihitung dengan debt to total asset ratio menunjukan pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan sampel. Kemungkinan variabel 

debt covenant bukan salah satu faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya 

konservatisme akuntansi pada suatu perusahaan. Leverage bukan satu-satunya 

perhitungan yang dapat dijadikan variabel dalam suatu penelitian untuk mengukur 

konservatisme. Karena sampel pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur, 
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dimana nilai aset perusahaan menyumbang pengaruh relatif besar pada total aset dalam 

memperhitungkan debt to total asset ratio sehingga perhitungan perlu disesuaikan 

dengan perusahaan selain manufaktur. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori 

yang di ungkapkan oleh Valeri V. Nikolaev (2009) bahwa debt covenant dapat 

mempengaruhi konservatisme akuntansi suatu perusahaan apabila diukur dengan 

ketepatan pengakuan kerugian. 

Di sisi lain, penelitian ini tidak mendukung penelitian Dinny Prastiwi Brilianti 

(2013) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara leverage dengan 

konservatisme akuntansi. Karena perusahaan tidak membutuhkan leverage untuk 

menerapkan konservatisme. 

4.2.7.2. Analisis Pengaruh Bonus Plan terhadap Konservatisme Akuntansi 

Hasil regresi pada tabel 4.6 menunjukan bahwa pada periode 2012-2015, bonus 

plan yang di proksikan dengan kepemilikan manajerial pada perusahaan menunjukan 

pengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan sampel 

penelitian.  

 Penelitian ini mendukung temuan Ratna Whardani (2008) bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme perusahaan. Hal ini disebabkan 

bahwa bonus plan ynag diharapkan oleh manajer dinilai dari perolehan laba perushaan 

apabila laba perusahaan dinilai menurun maka semakin kecil pula perolehan bonus 

yang terima dari pemilik perushaan(principal). 
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4.2.7.3. Analisis Pengaruh Political Cost terhadap Konservatisme Akuntansi 

 Hasil regresi pada tabel 4.6 menunjukan bahwa pada periode 2012-2015, 

political cost menunjukan pengaruh positif signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi pada perusahaaan sampel penelitian. 

 Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian Angga dan Arifin (2013), yang 

membuktikan bahwa political cost yang positif, dapat mempengaruhi konservatisme 

akuntansi perusahaan. Pihak otoritas dalam hal ini pemerintah melakukan pengawasan 

terhadap setiap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, biaya yang timbul 

dikarenakan pemerintah sudah menetapkan biaya yang harus di tanggung perusahaan 

terkait dampak yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Di sisi lain kegiatan 

politik suatu negara dapat memberi sentimen akan perubahan suatu kebijkan, baik dari 

sisi fiskal maupun kebijakan perdagangan. Hal inilah yang membuat suatu perusahaan 

mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang konservatisme dalam 

kegiatan bisnis nya. 

4.3. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analitis dan pembahasan mengenai pengaruh debt covenant, 

bonus plan, dan political cost terhadap konservatisme akuntansi, terdapat beberapa hal 

yang bisa dijadikan pertimbangan dan dimanfaatkan bagi manajer dan pihak-pihak 

yang berkepentingan lain untuk mengetahui pengaruh debt covenant, bonus plan, dan 

political cost terhadap konservatisme akuntansi. 

 Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa debt covenant 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Rasio total 

hutang terhadap total asset menunjukan ketergantungan perusahaan terhadap pihak 
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ketiga dalam menjalankan kegiatan produksi perusahaan, walaupun setiap pinjaman 

yang dibuat dijaminkan akan terbayar oleh setiap rupiah dalam total asset. Namun 

bukan tidak mungkin langkah ini dapat menimbulkan risiko gagal bayar di masa yang 

akan datang. Hasil ini memiliki implikasi bahwa pengguna laporan keuangan harus 

memahami betul penerapan konservatisme akuntansi pada suatu perusahaan. Penelitian 

ini memberi bukti bahwa perusahaan dengan tingkat kontrak hutang(debt covenant) 

yang tinggi bisa berdampak pada penerapan konservatisme akuntansi yang relatif 

rendah. Hal ini wajar dapat dilakukan oleh setiap perusahaan untuk memperoleh 

kreditur dengan mudah. 

Menurut hasil regresi mengenai pengaruh bonus plan terhadap konservatisme 

akuntansi, menunjukan bahwa bonus plan memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 

bonus plan suatu perusahaan maka tingkat konservatisme akuntansi perusahaan 

tersebut relatif semakin rendah. Penelitian ini memberi gambaran pada investor jika 

ingin berinvestasi dapat mempertimbangkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh manajer untuk menilai tangkat konservatisme akuntansi perusahaan tersebut. 

Tingkat konservatif merupakan faktor penting dalam mengambil suatu keputusan yang 

berkaitan dengan keputusan bisnis, karena perusahaan yang konservatif cenderung 

berhati-hati dalam menentukan dan suatu keputusan. 

Menurut hasil regresi mengenai pengaruh political cost terhadap konservatisme 

akuntansi menunjukan bahwa political cost memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 

ukuran suatu perusahaan, makan semakin tinggi pula penerapan konservatisme 

akuntansinya. Penelitian ini membuktikan bahwa manajer akan mencoba sebisa 
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mungkin untuk meminimalkan biaya politik. Pada dasarnya biaya politik muncul 

karena adanya aturan-aturan yang di buat oleh pihak otoritas, aturan yang dibuat 

terkadang berbenturan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Sehingga perusahaan harus 

dibebankan dengan biaya yang telah ditetapkan. Pandangan lain mengenai political 

cost, adalah biaya politis timbul akibat adanya sentimen dari kegiatan politik pada suatu 

negara. Hasil ini memberi implikasi bahwa pengguna laporan keuangan dapat menilai 

tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan perusahaan dengan melihat ukuran 

perusahaan. Pandangan ini dapat memutuskan bahwa perusahaan yang besar tentunya 

memiliki nilai konservatisme yang tinggi untuk menghindar dari terpaparnya biaya 

politik dibanding perusahaan yang kecil. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pengguna laporan keuangan 

dalam mengevaluasi pentingnya penerapan konservatisme akuntansi suatu perusahaan, 

baik menilai dari sisi investasi maupun menilai keberlanjutan bisnis suatu perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian pada bab sebelumnya adalah : 

1. Debt covenant berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, 

semakin rendah nilai debt covenant perusahaan maka tingkat 

konservatifnya semakin meningkat. 

2. Bonus plan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Hal 

ini menunjukan bahwa variabel bonus plan bukan merupakan faktor 

yang memperngaruhi konservatisme akuntansi. 

3. Political cost berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, 

semakin tinggi nilai political cost maka tingkat konservatifnya semakin 

meningkat. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya mencakup 9 perusahaan 

manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

sehingga dalam pengambilan data masih banyak yang belum dapat 

terlengkapi secara baik. 
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3. Penelitian ini menggunakan model pengukuran yang dikembangkan 

Givoly (2002) untuk menghitung variabel dependen conditional 

conservatism. 

5.3. Saran 

 Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah : 

 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi 

konservatisme akuntanssi seperti tingkat intensitas modal, kepemilikan publik, 

dan sebagainya.  

2. Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya, 

sehingga hasil yang diperoleh akan lebih valid.  
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LAMPIRAN 

Data Penelitian 

  
No. Kode 

Perusahaan Tahun C_CONit (Y) LEV COMP SIZE 

(Y) (X1) (X2) (X3) 
1 ALTO 2012 -4440163316 0.62081 0.22581 27.51607 
2 ALTO 2013 231515438250 0.63905 0.02243 28.03816 
3 ALTO 2014 180150035007 0.57011 0.02241 27.84537 
4 ALTO 2015 58671853796 0.57045 0.02241 27.79673 
5 GGRM 2012 477654 0.35904 0.00920 17.54143 
6 GGRM 2013 5511880 0.42060 0.00920 17.74282 
7 GGRM 2014 10111893 0.42926 0.00920 17.87975 
8 GGRM 2015 5777001 0.40150 0.00920 17.96664 
9 INDF 2012 7109805 0.42447 0.00016 17.89853 
10 INDF 2013 4936375 0.50862 0.00016 18.17341 
11 INDF 2014 7735651 0.52026 0.00016 18.26915 
12 INDF 2015 5619483 0.53043 0.00016 18.33547 
13 KAEF 2012 308309060657 0.30574 0.00002 28.36163 
14 KAEF 2013 274183267989 0.34288 0.00002 28.53602 
15 KAEF 2014 469056031764 0.38981 0.00002 28.71897 
16 KAEF 2015 596727589607 0.42461 0.00002 28.80543 
17 KICI 2012 43706955370 0.29907 0.00227 25.27668 
18 KICI 2013 63447215559 0.24741 0.00227 25.31125 
19 KICI 2014 49531773080 0.18673 0.00227 25.29535 
20 KICI 2015 243944488933 0.30232 0.00227 25.61985 
21 LMPI 2012 544109561522 0.49769 0.00017 27.42664 
22 LMPI 2013 299151107655 0.51663 0.00017 27.43524 
23 LMPI 2014 289938010192 0.50657 0.00017 27.41893 
24 LMPI 2015 327971336087 0.49412 0.00017 27.39921 
25 MBTO 2012 50386428746 0.28701 0.00096 27.13589 
26 MBTO 2013 153798962137 0.26227 0.00096 27.13962 
27 MBTO 2014 106689750751 0.26742 0.00094 27.15199 
28 MBTO 2015 105108764967 0.33085 0.00094 27.19854 
29 PYFA 2012 40490108384 0.35439 0.23077 25.63481 
30 PYFA 2013 88962639443 0.46379 0.23077 25.88873 
31 PYFA 2014 30049119767 0.43731 0.23077 25.87400 
32 PYFA 2015 74617973800 0.36717 0.23077 25.79814 
33 TCID 2012 312194517653 0.13059 0.00142 27.86338 
34 TCID 2013 440242687424 0.19302 0.00142 28.01353 
35 TCID 2014 723468363433 0.30743 0.00136 28.24795 
36 TCID 2015 918023074360 0.17637 0.00136 28.36440 
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Hasil Uji Penelitian 

1. Statistik Deskriptif 

 

 C_CONIT LEV BONUS_ 
PLAN 

POLITICAL_
COST 

 Mean  1.95E+11  0.391273  0.035354  25.13666 
 Median  9.70E+10  0.395658  0.001387  27.14581 
 Maximum  9.18E+11  0.639053  0.230769  28.80543 
 Minimum -4.44E+09  0.130592  2.25E-05  17.54143 
 Std. Dev.  2.29E+11  0.129770  0.079442  4.009124 
 Skewness  1.406109 -0.047943  2.062709 -1.130441 
 Kurtosis  4.487498  2.228552  5.301243  2.558250 

     
 Jarque-Bera  15.18183  0.906488  33.47220  7.960090 
 Probability  0.000505  0.635563  0.000000  0.018685 

     
 Sum  7.02E+12  14.08581  1.272747  904.9197 
 Sum Sq. Dev.  1.83E+24  0.589410  0.220888  562.5577 

     
 Observations  36  36  36  36 

 
 

2. Uji Chow 

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 11.115100 (8,24) 0.0000 

Cross-section Chi-square 55.750782 8 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation  
Dependent Variable : C_CONIT   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LEV -1.37E+11 2.38E+11 -0.574004 0.5700 

BONUS_PLAN -9.37E+11 3.84E+11 -2.439644 0.0204 
POLITICAL_COST 3.46E+10 7.57E+09 4.571459 0.0001 

C -5.88E+11 2.28E+11 -2.574948 0.0149 
     
     R-squared 0.468697     Mean dependent var 1.95E+11 

Adjusted R-squared 0.418888     S.D. dependent var 2.29E+11 
S.E. of regression 1.75E+11     Akaike info criterion 54.71275 
Sum squared resid 9.74E+23     Schwarz criterion 54.88870 
Log likelihood -980.8295     Hannan-Quinn criter. 54.77416 
F-statistic 9.409774     Durbin-Watson stat 0.431177 
Prob(F-statistic) 0.000132    
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3. Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 15.811565 3 0.0012 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     

LEV 

-
4357361107

42.25416 
47541726190

2.20768 

21050997769
74692000000

00 0.0470 

BONUS_PLAN 
4075827266

87.90568 

-
92770701624

0.84257 

21563260198
55401200000

00 0.0040 

POLITICAL_COST 
6153143768

05.37064 
43449661113.

762512 

27356268950
21604800000

0 0.0005 
     
          

Cross-section random effects test equation :  
Dependent Variable : C_CONIT   
Method : Panel Least Squares   
Total panel (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.51E+13 4.04E+12 -3.745888 0.0010 

LEV -4.36E+11 5.48E+11 -0.795110 0.4343 
BONUS_PLAN 4.08E+11 6.41E+11 0.635499 0.5311 

POLITICAL_COST 6.15E+11 1.66E+11 3.706348 0.0011 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.887078     Mean dependent var 1.95E+11 

Adjusted R-squared 0.835322     S.D. dependent var 2.29E+11 
S.E. of regression 9.29E+10     Akaike info criterion 53.60856 
Sum squared resid 2.07E+23     Schwarz criterion 54.13640 
Log likelihood -952.9541     Hannan-Quinn criter. 53.79279 
F-statistic 17.13961     Durbin-Watson stat 1.341380 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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4. Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-1.0e+11 250000. 1.0e+11

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 36

Mean       0.000000
Median  -1.10e+09
Maximum  1.72e+11
Minimum -1.58e+11
Std. Dev.   7.69e+10
Skewness   0.395676
Kurtosis   2.888734

Jarque-Bera  0.957927
Probability  0.619425

 

5. Uji Multikolinearitas 

 LEV BONUS 
PLAN 

POLITICAL 
COST 

LEV 1.000000 0.212282 -0.187607 
BONUS 
PLAN 0.212282 1.000000 0.097532 

POLITICAL 
COST -0.187607 0.097532 1.000000 

 

6. Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable : RESID2   
Method : Panel Least Squares   
Periods included : 4   
Cross-sections included : 9   
Total panel (balanced) observations : 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LEV -1.32E+22 1.09E+22 -1.208907 0.2356 

BONUS_PLAN -1.78E+22 1.76E+22 -1.014866 0.3178 
POLITICAL_COST -1.50E+20 3.46E+20 -0.432941 0.6680 

C 1.53E+22 1.04E+22 1.465032 0.1527 
     
     R-squared 0.094695     Mean dependent var 5.75E+21 

Adjusted R-squared 0.009823     S.D. dependent var 8.02E+21 
S.E. of regression 7.98E+21     Akaike info criterion 103.8046 
Sum squared resid 2.04E+45     Schwarz criterion 103.9805 
Log likelihood -1864.482     Hannan-Quinn criter. 103.8660 
F-statistic 1.115738     Durbin-Watson stat 1.317074 
Prob(F-statistic) 0.357195    
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7. Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: C_CONIT   
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
Date: 09/30/16   Time: 15:44   
Sample (adjusted): 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 9   
Total panel (balanced) observations: 27  
Iterate coefficients after one-step weighting matrix 
White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 
Convergence achieved after 8 total coef iterations 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LEV -4.41E+11 3.59E+11 -1.230656 0.2387 

BONUS_PLAN -2.98E+15 5.00E+14 -5.959385 0.0000 
POLITICAL_COST 7.16E+11 1.05E+11 6.808584 0.0000 

C 7.09E+13 1.53E+13 4.633471 0.0004 
AR(1) 7.24E-05 1.09E-05 6.642504 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.982462     Mean dependent var 3.08E+11 

Adjusted R-squared 0.967430     S.D. dependent var 3.57E+11 
S.E. of regression 6.09E+10     Sum squared resid 5.20E+22 
F-statistic 65.35706     Durbin-Watson stat 2.459788 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.963578     Mean dependent var 2.12E+11 

Sum squared resid 5.44E+22     Durbin-Watson stat 1.906791 
     
     Inverted AR Roots       .00   
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