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ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate whether manufacturing companies, 
specifically in subsector of consumer goods have simultaneous relationship between 
accounting conservatism and financial distress during 2001-2013. Purposive sampling 
is chosen as the sampling method of this study. 

The hypotheses examination in this research consist of simultaneity test, 
classical assumption test, and regression equation. Simultaneity test in this research is 
conducted through Granger Causality Test. 

The results prove that there’s no simultaneous relationship between accounting 
conservatism and financial distress in companies. Therefore, the conclusion suggests 
that accounting conservatism and financial distress do not affect each other 
simultaneously. 
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I. PENDAHULUAN 

Kinerja manajer suatu perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan 

perusahaan tersebut. Di dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut, 

manajer dituntut semakin konservatif untuk melindungi kepentingan pihak-pihak seperti 

kreditur dan pemegang saham. Konservatisme akuntansi merupakan kecenderungan 

manajemen untuk melakukan verifikasi tingkat tinggi dalam mengakui laba (good 

news) daripada rugi (bad news). Dampak yang ditimbulkan dari konservatisme ini yaitu 

laba yang dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya, sedangkan kerugian yang 

dilaporkan semakin besar, sehingga menghasilkan nilai pendapatan bersih perusahaan 

yang lebih kecil. 

Di dalam praktek yang terjadi, manajemen pada perusahaan yang sedang 

mengalami kesulitan keuangan cenderung untuk mengabaikan konservatisme untuk 

menyembunyikan kinerja buruknya. Teori akuntansi positif membuktikan bahwa tingkat 

kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat konservatisme 

akuntansi karena manajer cenderung menaikkan laba perusahaan ketika sedang 

mengalami kesulitan keuangan untuk menyembunyikan kinerja buruknya (Lo, 2005). 

Konservatisme secara tidak langsung dapat meningkatkan ketersediaan kas 

perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (Biddle, 
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et al., (2012). Hal ini sesuai dengan konsep konservatisme yang menunda pengakuan 

laba dan kenaikan aset. Dengan adanya penundaan pengakuan laba tersebut, 

perusahaan juga menunda pengeluaran kas untuk membayar pajak dan dividen. 

Kondisi ini tentunya membuat perusahaan memiliki kecukupan dana sehingga 

mengurangi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan dapat saling mempengaruhi satu 

sama lain secara dua arah atau simultan. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Konservatisme Akuntansi dan Pengukurannya 

Definisi Konservatisme 

Basu (1997) mendefinisikan konservatisme sebagai praktik mengurangi laba dan 

mengecilkan aktiva bersih dalam merespons bad news, tetapi tidak meningkatkan laba 

dan meninggikan aktiva bersih dalam merespons good news. Konsep ini mengakui 

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

aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi (Sari dan 

Adhariani, 2009). 

Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam 

pelaporan keuangan dengan tidak terburu-buru mengakui dan mengukur aktiva dan 

laba, serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan akan 

terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pemilihan metode akuntansi ditujukan 

pada metode yang melaporkan laba atau aktiva lebih rendah serta melaporkan hutang 

lebih tinggi. 

 

Pengukuran Konservatisme 

1. Model yang dikembangkan oleh Khan dan Watts (2009) 

Model pengukuran konservatisme yang dikembangkan oleh Khan dan Watts 

(2009) ini berdasar pada penelitian Basu (1997). Menurut Basu (1997), konservatisme 

merupakan praktik mengurangi laba dalam merespons bad news, tetapi tidak 

meningkatkan laba dalam merespons good news. Pengakuan bad news tersebut 

diwakili dengan C_Score, sedangkan good news diwakili dengan G_Score. 

Konservastime dilihat berdasarkan nilai C_Score. Nilai C_Score yang semakin tinggi 

menunjukkan tingkat konservatisme yang semakin besar. 
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2. Model yang dikembangkan oleh Givoly (2002) 

Dalam penelitiannya, Givoly menggunakan non-operating accrual dalam 

menentukan tingkat konservatisme suatu perusahaan dikarenakan adanya hubungan 

positif yang signifikan antara akumulasi negatif non-operating accrual terhadap 

kenaikan penggunaan konservatisme perusahaan di US pada tahun 1980 (Wulandari, 

2012). Semakin besar nilai akumulasi negatif non-operating accruals, maka semakin 

besar pula tingkat konservatismenya. Model yang dikembangkan oleh Givoly (2002) 

akan digunakan untuk mengukur konservatisme akuntansi dalam penelitian ini. 

 

2.2 Kesulitan Keuangan Perusahaan dan Pengukurannya 

Definisi Kesulitan Keuangan 

Hofer (1980) dalam Rismawaty (2009) menyatakan bahwa kesulitan keuangan 

adalah kondisi perusahaan yang mengalami laba bersih negatif selama beberapa 

tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai kondisi 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sebenarnya sudah tersirat dalam 

laporan keuangan yang disampaikan di dalam laporan keuangan. Perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan tidak berarti bahwa perusahaan tersebut mengalami 

kebangkrutan. Namun, hal pentingnya adalah kesulitan keuangan mengindikasikan 

bahwa perusahaan berpotensi untuk mengalami kebangkrutan (Rismawaty, 2012). 

 

Pengukuran Kesulitan Keuangan 

1. Model Altman 

Altman (1968) menggunakan Z-score untuk memprediksi kesulitan keuangan 

perusahaan. Altman (1968) menggunakan nilai cut-off 2,675 dan 1,81. Kriteria 

penilaiannya sebagai berikut: 

 Jika nilai Z-nya lebih besar dari 2,675, maka perusahaan tersebut diprediksi tidak 

mengalami kesulitan keuangan di masa depan. 

 Jika nilai Z-nya berada di antara 1,81 dan 2,675, maka perusahaan itu berada 

dalam gray area, yaitu perusahaan mengalami masalah dalam keuangannya, 

walaupun tidak seserius masalah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. 

 Jika nilai Z-nya lebih kecil dari 1,81, perusahaan tersebut diprediksi akan mengalami 

kesulitan keuangan. 

Model ini memiliki akurasi mencapai 95% jika menggunakan data 1 tahun 

sebelum mengalami kesulitan keuangan. Persentase error-nya 6% untuk Type I dan 

Hubungan simultan..., Irvin Jose Maria De Araujo, Ak.-IBS, 2015



3% untuk Type II. Jika menggunakan data 2 tahun sebelum mengalami kesulitan 

keuangan, akurasinya hanya berkisar 83%. 

 

2. Model Springate 

Sama halnya seperti Altman (1968), Springate (1978) dalam Rismawaty (2012) 

mengemukakan nilai cut-off yang berlaku adalah 0,862. Nilai Z yang lebih kecil dari 

0.862 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diprediksi akan mengalami kesulitan 

keuangan. Model ini memiliki akurasi 92,5%. Beberapa orang lain juga telah menguji 

model ini dan menemukan tingkat akurasi yang berbeda-beda. Penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan sampel perusahaan yang berbeda-beda nilai asetnya. 

Botheras (1979) dalam Rismawaty (2012) menguji model ini atas 50 perusahaan yang 

nilai asetnya rata-rata US$ 2,5 juta dan menemukan tingkat akurasi 88%. Sands 

(1980) dalam Rismawaty (2012) menguji model ini pada 24 perusahaan yang rata-rata 

asetnya US$ 63,4 juta dan menemukan tingkat akurasi 83,3%. 

 

3. Model Ohlson 

Ohlson (1980) menyatakan bahwa model yang dikembangkannya memiliki cutoff 

point optimal pada nilai 0,38. Ohlson memilih cut-off ini karena dengan nilai ini, jumlah 

eror dapat diminimalisasi. Perusahaan yang memiliki nilai O di atas 0,38 diprediksi 

mengalami kesulitan keuangan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai nilai O di 

bawah 0,38 diprediksi tidak mengalami kesulitan keuangan. 

 

4. Model Zmijewski 

Zmijewski (1984) dalam Rismawaty (2012) menyatakan nilai cut-off yang berlaku 

dalam model yang dikembangkannya adalah 0. Hal ini berarti perusahaan yang nilai X-

nya lebih besar dari atau sama dengan 0 diprediksi akan mengalami kesulitan 

keuangan di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai X lebih kecil dari 

0 diprediksi tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Zmijewski (1984) dalam 

Rismawaty (2012) telah mengukur akurasi modelnya sendiri, dan mendapatkan nilai 

akurasi 94,9%. 

Rismawaty (2012) pernah melakukan penelitian untuk membandingkan 

keakuratan keempat model prediksi di atas pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2008 sampai 2011. Sampel yang diuji sebanyak 48 

perusahaan, terdiri dari 24 perusahaan yang mengalami financial distress dan 24 yang 

tidak mengalami financial distress. Hasilnya yaitu model yang dikembangkan oleh 
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Zmijewski (1984) adalah model yang paling sesuai untuk diterapkan pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia, karena tingkat keakuratannya paling tinggi dibandingkan 

model prediksi lainnya. Oleh karena itu, variabel kesulitan keuangan dalam penelitian 

ini akan diukur dengan model Zmijewski karena dianggap sesuai dengan kondisi 

perusahaan di Indonesia dan memiliki keakuratan prediksi yang paling tinggi 

dibandingkan ketiga model lainnya. 

 

2.3 Variabel Eksogen dalam Penelitian 

1. Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan dijadikan sebagai salah satu variabel eksogen yang turut 

mempengaruhi konservatisme akuntansi. Perusahaan yang besar dihadapkan pada 

biaya politis yang tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya politis tersebut perusahaan 

lebih menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif atau pernyataan laba yang 

disajikan tidak berlebihan (Deviyanti, 2012). 

 

2. Leverage/ Tingkat hutang 

Leverage/tingkat hutang juga digunakan sebagai variabel eksogen yang turut 

mempengaruhi konservatisme akuntansi. Kreditor dapat melakukan berbagai cara 

untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang mungkin kurang 

menguntungkan kreditor, seperti berikut (Weston dan Brigham, 1990 dalam Deviyanti 

(2012): 

a. Melalui persyaratan yang diajukan dalam perjanjian kredit. Kreditor dapat 

mensyaratkan untuk menerapkan pelaporan keuangan yang konservatif. 

b. Jika kreditor berpendapat bahwa perusahaan mencoba mengambil keuntungan dari 

mereka dengan cara yang tidak etis, maka mereka akan menghentikan pemberian 

kredit selanjutnya atau pemberian kredit dilakukan dengan biaya pinjaman yang 

lebih tinggi daripada yang normal.  

 

3. Total Assets Turnover 

Total assets turnover digunakan sebagai variabel eksogen yang turut 

mempengaruhi kesulitan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio total 

assets turnover yang semakin besar diprediksi tidak sedang mempunyai risiko 

kesulitan keuangan (Altman, 1968). 
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2.4 Penelitian terdahulu yang relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Biddle, et al. (2012) untuk melihat hubungan simultan antara 

konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan perusahaan. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian tersebut yaitu konservatisme berpengaruh negatif terhadap kondisi 

kesulitan keuangan perusahaan karena konservatisme meningkatkan arus kas 

perusahaan. Hasil lainnya yang ditemukan dari penelitian mereka yaitu, kondisi 

kesulitan keuangan perusahaan berhubungan negatif dengan conditional conservatism 

karena manajer cenderung mengatur pelaporan laba untuk menutupi kinerja buruknya. 

Sedangkan terhadap unconditional conservatism, hasil pengujiannya mengatakan 

bahwa kondisi kesulitan keuangan berhubungan positif dengan unconditional 

conservatism. 

Di Indonesia, penelitian serupa juga dilakukan oleh Wulandari (2012) untuk 

melihat hubungan simultan antara konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan 

perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ketika dilakukan pengujian pengaruh 

konservatisme akuntansi terhadap kesulitan keuangan perusahaan, ternyata dibuktikan 

bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kesulitan keuangan perusahaan. Hal ini memberikan bukti bahwa konservatisme 

akuntansi tidak membantu perusahaan dalam mengantisipasi risiko kesulitan 

keuangan dengan cara penyediaan arus kas yang memadai. Namun ketika dilakukan 

pengujian sebaliknya, dibuktikan bahwa kondisi perusahaan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan 

yang sedang mengalami kesulitan keuangan memiliki tingkat konservatisme yang lebih 

tinggi. 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai kecendrungan 

menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruknya. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis tentang program bonus yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman 

(1986) yang menyatakan bahwa manajer akan diberikan sejumlah bonus oleh 

pemegang saham apabila mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, 

sehingga manajer akan selalu berusaha untuk menyembunyikan kinerja buruknya agar 

selalu dinilai baik oleh pemegang saham. 

 

Hubungan simultan..., Irvin Jose Maria De Araujo, Ak.-IBS, 2015



Dengan mengacu pada teori akuntansi positif, maka muncullah hipotesis pertama 

dalam penelitian ini yaitu: 

H1 : kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap conditional conservatism 

 

Size hypothesis yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) 

menyatakan bahwa perusahaan yang besar dihadapkan pada biaya politis yang tinggi, 

sehingga perusahaan cenderung menggunakan pilihan akuntansi yang dapat 

mengurangi laba untuk menekan biaya politis tersebut. Langkah yang ditempuh untuk 

mengurangi laba tersebut salah satunya yaitu dengan semakin bertindak konservatif. 

Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah hipotesis kedua dalam penelitian ini 

yaitu: 

H2 : ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap conditional conservatism 

 

Hipotesis yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) lainnya terkait 

teori akuntansi positif menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat hutang 

yang tinggi akan lebih konservatif dibandingkan perusahaan yang memiliki tingkat yang 

rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan kreditur melalui kontrak hutang yang 

meminta manajer untuk semakin konservatif dalam melaporkan laba perusahaan (Lo, 

2005). 

Berdasarkan teori akuntansi positif tersebut, maka muncullah hipotesis ketiga 

dalam penelitian ini yaitu: 

H3 : leverage berpengaruh positif terhadap conditional conservatism 

 

Menurut Biddle, et al., (2012), konservatisme secara tidak langsung dapat 

meningkatkan ketersediaan kas perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan 

terjadinya kesulitan keuangan. Hal ini sesuai dengan konsep konservatisme yang 

menunda pengakuan laba dan kenaikan aset. Dengan adanya penundaan pengakuan 

laba tersebut, perusahaan juga menunda pengeluaran kas untuk membayar pajak dan 

dividen. Kondisi ini tentunya membuat perusahaan memiliki kecukupan dana sehingga 

mengurangi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah hipotesis keempat dalam penelitian 

ini yaitu: 

H4 : conditional conservatism berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan 

perusahaan 
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Total assets turnover yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin baik baik mengelola asetnya untuk memberikan pendapatan yang semakin 

besar pula bagi perusahaan tersebut dan sebaliknya, semakin kecil rasio total assets 

turnover, maka dapat dikatakan perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam 

mengoptimalkan aset yang dimilikinya sehingga dapat berpotensi mengakibatkan 

kesulitan keuangan bagi perusahaan tersebut. 

Rasio ini dimasukkan sebagai salah satu variabel eksogen yang mempengaruhi 

kesulitan keuangan perusahaan, sehingga muncullah hipotesis kelima dalam penelitian 

ini yaitu: 

H5 : total assets turnover berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan 

perusahaan 

 

III. Metodologi Penelitian 

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

manufaktur subsektor industri barang konsumsi pada periode 2001 hingga 2013. 

Sampel tersebut diambil dengan metode purposive sampling dan kriteria yang 

digunakan yaitu: 

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

periode 2001-2013. 

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 

2001 sampai tahun 2013 

3. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan secara lengkap. 

 

Model Penelitian 

Penelitian ini akan menguji hubungan simultan antara konservatisme akuntansi 

dan kesulitan keuangan perusahaan, sehingga penelitian ini menggunakan dua model 

penelitian sebagai berikut: 

Pengaruh kesulitan keuangan terhadap konservatisme: 

C_CONit = α1 + α2ZMIit + α3SIZEit + α4LEVit + εit       ....................  (i) 

Pengaruh konservatisme terhadap kesulitan keuangan: 

ZMIit = α1 + α2C_CONit + α3TATOit + εit       ......................................  (ii) 

dengan: 

C_CONit  = Conditional conservatism perusahaan i pada tahun t 

ZMIit   = kesulitan keuangan(model Zmijewski) perusahaan i pada tahun t 

SIZEit  = ukuran perusahaan i pada tahun t 
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LEVit  = leverage perusahaan i pada tahun t 

TATOit  = total assets turnover perusahaan i pada tahun t 

ε   = error  

 

Operasionalisasi variabel 

Dua variabel yang akan diuji hubungan simultannya dalam penelitian ini yaitu 

C_CON dan ZMI, yang kemudian dinamakan variabel endogen. Variabel endogen bisa 

digunakan sebagai variabel dependen dan independen. Oleh karena itu, dapat 

diketahui bahwa variabel dependen pada persamaan (i) menjadi variabel independen 

pada persamaan (ii), dan sebaliknya variabel independen pada persamaan (i) menjadi 

variabel dependen pada persamaan (ii). 

Selain variabel endogen, variabel lain yang ada dalam persamaan simultan 

dinamakan variabel eksogen yaitu variabel yang ditentukan nilainya di luar model 

(Nachrowi dan Usman, 2006). Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel eksogen yaitu 

ukuran perusahaan (size), tingkat hutang (leverage),dan total assets turnover. 

 

1. Conditional conservatism (C_CON) 

Conditional conservatism diukur dengan model yang dikembangkan oleh Givoly 

(2002). Persamaannya adalah: 

C_CONit  = TOT_ACCit – OP_ACCit 

TOT_ACCit = NIit + Depreit - CFOit 

OP_ACCit = ΔA/Rit – ΔInvit – ΔPre_expit + ΔA/Pit + ΔTax_pybit 

dengan, 

C_CONit = Conditional conservatism perusahaan i pada tahun t 

TOT_ACCit  = Total accruals (before depreciation) 

OP_ACCit = Operating acruals 

NIit  = Net income perusahaan i pada tahun t 

Depreit  = beban depresiasi perusahaan i pada tahun t 

CFOit  = arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi 

ΔA/Rit = kenaikan (penurunan) nilai piutang usaha perusahaan i tahun t dari 

tahun t-1 

ΔInvit = kenaikan (penurunan) nilai persediaan perusahaan i tahun t dari tahun 

t-1 

ΔPre_expit = kenaikan (penurunan) nilai prepaid expenses perusahaan i tahun t dari 

tahun t-1 
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ΔA/Pit = kenaikan (penurunan) nilai hutang usaha perusahaan i tahun t dari 

tahun t-1 

ΔTax_pybit = kenaikan (penurunan) nilai hutang pajak perusahaan i tahun t dari 

tahun t-1 

 

Dalam penelitiannya, Givoly menggunakan non-operating accrual dalam 

menentukan tingkat konservatisme suatu perusahaan. Semakin besar nilai akumulasi 

negatif non-operating accruals, maka semakin besar pula tingkat konservatisme 

perusahaan tersebut. 

 

2. Kesulitan Keuangan (ZMI) 

Kesulitan keuangan diukur dengan model Zmijewski (1984). Persamaannya 

adalah: 

ZMIit = -4.803 - 3.599X1it + 5.406X2it - 1.000X3it 

dengan: 

X1it = ROA (Net income/total assets) perusahaan i pada tahun t 

X2it = Leverage (Total debt/total assets) perusahaan i pada tahun t 

X3it = Liquidity (Current assets/current liabilities) perusahaan i pada tahun t 

Jika nilai ZMIit lebih besar sama atau sama dengan nol, maka perusahaan 

diprediksi mengalami kesulitan keuangan. Jika nilai ZMIit lebih kecil dari 0, maka 

diprediksi tidak mengalami kesulitan keuangan. 

 

3. Ukuran perusahaan (SIZE) 

Variabel ukuran perusahaan ini dihitung dengan formula sebagai berikut: 

SIZE = logaritma natural (ln) book value total assets 

 

4. Leverage (LEV) 

Leverage menggambarkan jumlah pendanaan hutang dalam struktur modal 

suatu perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2009). Formula untuk mengukur leverage 

yaitu: 

LEV =  total hutang/total aktiva 

 

5. Total assets turnover (TATO) 

Variabel ini dapat dihitung dengan formula: 

Total Aset Turnover = Sales / Total assets 
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IV. Analisa dan Pembahasan 

Pengujian simultan dengan Granger Causality Test 

Hasil pengujian Granger Causality Test menunjukkan bahwa ZMI tidak 

mempengaruhi C_CON dan sebaliknya C_CON juga tidak mempengaruhi ZMI. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas F-statistik masing-masing di atas 5%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel endogen tidak saling 

mempengaruhi secara simultan. 

Berdasarkan hasil pengujian Granger Causality Test tersebut di atas, maka uji 

TSLS tidak dapat dilanjutkan. Kedua persamaan dalam penelitian ini akan diuji dengan 

metode OLS sebagai persamaan yang bertindak sebagai individual dan tidak berkaitan 

dengan persamaan lainnya. Kedua persamaan tersebut yaitu: 

C_CONit = α1 + α2ZMIit + α3SIZEit + α4LEVit + εit  ...... (persamaan 1), dan 

ZMIit = α1 + α2C_CONit + α3TATOit + εit       ................. (persamaan 2). 

 

Pengujian Hipotesis 

Hasil regresi persamaan 1 dan 2 dapat dilihat dalam Lampiran 2. Berdasarkan 

hasil regresi persamaan 1 dan 2, maka didapatlah hasil pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: kesulitan keuangan berpengaruh negatif 

terhadap conditional conservatism. Berdasarkan hasil regresi persamaan 1, ditemukan 

nilai probabilitas kondisi kesulitan keuangan (ZMI) sebesar 0.0686 atau lebih kecil dari 

nilai signifikansi 10%, dan koefisien regresi dari variabel kesulitan keuangan (ZMI) 

menunjukkan nilai -0.000711. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesulitan 

keuangan perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap conditional 

conservatism, sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini terbukti. 

b. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap conditional conservatism. Hasil regresi persamaan 1 menunjukkan nilai 

probabilitas ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel ukuran perusahaan (SIZE) 

menunjukkan nilai 1.156817. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap conditional conservatism, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini terbukti. 

c. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: tingkat hutang berpengaruh positif terhadap 

conditional conservatism. Berdasarkan hasil regresi persamaan 1, ditemukan nilai 

probabilitas tingkat hutang (LEV) sebesar 0.0002 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 
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1%, dan koefisien regresi dari variabel tingkat hutang (LEV) menunjukkan nilai 

0.259686. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan positif 

terhadap conditional conservatism, sehingga bisa dinyatakan bahwa H3 dalam 

penelitian ini terbukti. 

d. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: conditional conservatism berpengaruh 

negatif terhadap kondisi kesulitan keuangan. Berdasarkan hasil regresi persamaan 2, 

ditemukan nilai probabilitas conditional conservatism (C_CON) sebesar 0.0000 atau 

lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel conditional 

conservatism (C_CON) menunjukkan nilai -0.553216. Hal ini menunjukkan bahwa 

conditional conservatism berpengaruh signifikan negatif terhadap kondisi kesulitan 

keuangan perusahaan, sehingga bisa dinyatakan bahwa H4 dalam penelitian ini 

terbukti. 

e. Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini yaitu: total assets turnover berpengaruh negatif 

terhadap kesulitan keuangan. Berdasarkan hasil regresi persamaan 2, ditemukan nilai 

probabilitas total assets turnover (TATO) sebesar 0.1215 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa total assets turnover tidak mempengaruhi 

kondisi kesulitan keuangan perusahaan, sehingga bisa dinyatakan bahwa H5 dalam 

penelitian ini tidak terbukti. 

 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa kondisi kesulitan keuangan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap conditional conservatism. Hal ini 

mengindikasikan bahwa manajer pada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan 

keuangan cenderung menutupi kinerja buruknya dengan tidak menerapkan conditional 

conservatism. Hasil ini memiliki implikasi bahwa pengguna laporan keuangan harus 

berhati-hati dalam menginterpretasikan tingkat conditional conservatism yang 

diterapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa perusahaan 

dengan tingkat conditional conservatism yang rendah bisa diduga sedang mengalami 

kesulitan keuangan. 

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini terbukti mempengaruhi 

conditional conservatism secara positif. Hal ini memiliki implikasi bahwa pengguna 

laporan keuangan dapat menilai tingkat conditional conservatism yang diterapkan 

perusahaan dengan melihat ukuran perusahaannya, sehingga dapat memutuskan 

bahwa perusahaan yang besar tentunya memiliki nilai non-operating accruals yang 

lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. 
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Selain kedua variabel yang dijelaskan di atas, hasil lain dari penelitian ini yaitu 

tingkat hutang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap conditional conservatism. 

Hal ini memiliki implikasi bahwa pengguna laporan keuangan dan para akademisi 

dapat memperkirakan besarnya nilai operating accruals sebagai ukuran conditional 

conservatism yang diterapkan di dalam perusahaan melalui tingkat hutang perusahaan 

tersebut. 

Hasil lain dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa conditional conservatism 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Hasil 

ini memiliki implikasi bahwa pihak manajemen dapat bertindak konservatif untuk 

menyelamatkan perusahaannya dari kesulitan keuangan. Hasil terakhir dari penelitian 

ini yaitu total assets turnover tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan 

perusahaan. Hal ini memiliki implikasi kepada para pengguna keuangan bahwa total 

assets turnover tidak lagi relevan untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan 

sampel. 

 

V. Penutup 

Kesimpulan 

Hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan simultan antara 

konservatisme akuntansi dan kesulitan keuangan perusahaan, sehingga kedua model 

dalam penelitian ini dianalisa secara individual tanpa melihat hubungan simultan antara 

kedua variabel endogen. Dari pengujian secara individual tersebut, terbukti bahwa 

kesulitan keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap conditional conservatism. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para manajer perusahaan yang sedang 

mengalami kesulitan keuangan cenderung menutup kinerja buruknya dengan 

mengabaikan conditional conservatism. 

Hasil lain yang ditemukan yaitu ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap conditional conservatism, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat 

memprediksi besarnya conditional conservatism suatu perusahaan berdasarkan 

ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar akan semakin konservatif dalam 

melaporkan labanya agar dapat terhindar dari beban biaya yang besar yang mungkin 

akan ditanggung oleh perusahaan, seperti beban pajak yang besar dan tuntutan 

pemerintah untuk melakukan pelayanan publik. 

Selain ukuran perusahaan, ditemukan juga bahwa rasio leverage berpengaruh 

signifikan positif terhadap conditional conservatism, sehingga selain melalui faktor 

ukuran perusahaan, para pengguna laporan keuangan juga dapat memprediksi 
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besarnya conditional conservatism suatu perusahaan berdasarkan tingkat hutang yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini menandakan bahwa perusahaan dengan 

tingkat hutang yang tinggi akan semakin dituntut untuk lebih konservatif oleh para 

krediturnya. 

Pada persamaan yang lainnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa conditional 

conservatism berpengaruh signifikan negatif terhadap kesulitan keuangan perusahaan. 

Hasil ini membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan conditional conservatism 

secara ketat akan terhindar kesulitan keuangan. 

Hasil penelitian terakhir yaitu variabel total assets turnover tidak mempengaruhi 

kesulitan keuangan perusahaan, sehingga variabel ini tidak lagi relevan untuk 

memprediksi kondisi kesulitan keuangan perusahaan sampel. 

 

Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan penelitian ini antara lain: data yang digunakan sebagai sampel 

hanya terbatas pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi saja, 

sehingga jika ingin mendapatkan hasil penelitian yang dapat digeneralisir, maka 

penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitiannya misalkan 

seluruh perusahaan manufaktur. Selain itu, masih terdapat jenis pengukuran 

konservatisme dan kesulitan keuangan lainnya seperti yang telah dipaparkan di atas 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga untuk melihat konsistensi hasil 

pengukuran, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan modl 

pengukuran lainnya. 
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