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rahmat dan hidayah selalu dilimpahkan kepadanya. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengalami banyak sekali kesulitan 
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bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini 
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yang mendukung dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini khusunya pihak 

keluarga penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap 
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Tun, Om Supri dan seluruh pihak keluarga yang mendukung baik dalam bentuk 

moril dan materiil serta mencurahkan kasih sayang yang tak terbatas terhadap 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of company growth, leverage, 

company risk, auditor reputation, family firm and government institutional 

ownership to conservatism accounting. This research used banking financial 

statement for a research sampel in period 2010-2012. Data analysis methods 

using multiple regression analysis to detect the influence of company growth, 

leverage, company risk, auditor reputation, family firm and government 

institutional ownership to conservatism accounting. Researcher measured 

company growth with the value of return on equity. The other independen variable 

such as leverage, measured with debt to aset ratio. Company risk and auditor 

reputation measured with accumulation of LIKit, LEVit dan UKRit, and auditor 

reputation measured with dummy variable. For a family and government 

ownership, researcher used ratio of percentage ownership for each variabel. 

Based on normality test, heteroskedastisitas test, multikolinieritas test and 

autocorrelation test, there were no deviations on classical assumption. That result 

indicate that the data used on research didn’t show any problem related the 

classical assumption. The other test of this research, using multiple regression 

analysis indicate that company growth have significant negative effect to 

conservatism, leverage have significant positif effect for conservatism. The other 

independen variabel such as company risk, auditor reputation, family and 

government ownership didn’t show any significant effect for conservatism. 

Keyword : Company Growth, Leverage, Company Risk, Auditor Reputation, 

Family and Government Ownership, and Conservatism. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Laporan keuangan merupakan cerminan masa lalu dari sebuah operasional 

perusahaan. Baik atau tidaknya data yang tersaji pada laporan keuangan 

tergantung pada kegiatan yang sudah dijalani oleh sebuah perusahaan.Untuk 

menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan fakta masa laluu perusahaan, 

diperlukan adanya langkah konservatisme akuntansi agar laporan keuangan tidak 

menyesatkan penggunanya. Definisi resmi Konservatisme dari FASB adalah 

reaksi kehati-hatian atas ketidakpastian untuk mencoba memastikan bahwa 

ketidakpastian tersebut dan risiko yang melekat dipertimbangkan secara memadai. 

Namun dalam penerapan aturan IFRS tertentu, prinsip akuntansi konservatisme 

masih dipertahankan pada berbagai area meskipun dalam standar pelaporan 

keuangan internasional (IFRS) menyiratkan bahwa prinsip konservatisme tidak 

lagi diterapkan. Hal ini bukan berarti IFRS mengabaikan aspek konservatisme, 

tetapi pada IFRS terdapat penekanan yang lebih rendah dari konservatisme yang 

konsisten pada implementasi IFRS digantikan oleh penekanan pada konservatisme 

sementara yang lebih besar. Prinsip konservatisme berdasarkan IFRS diterapkan 

dalam cara konservatisme sementara (perubahan estimasi akuntansi yang 

sementara seperti understated aset bersih melalui penciptaan cadangan 
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tersembunyi yang kemudian dapat dibalik) daripada cara konservatisme konsisten 

(penilaian aset bersih yang terlalu rendah). penerapan konservatisme pada 

berbagai standard akuntansi memiliki tujuan yang sama, yaitu meminimalisir 

adanya kecurangan-kecurangan seperti manipulasi data akuntasi yang sering 

terjadi pada sebuah perusahaan. 

Kasus manipulasi data akuntansi terjadi pada beberapa perusahaan besar di 

Amerika seperti Enron, Tyco, Global Crossing, dan Worldcom maupun beberapa 

perusahaan besar di Indonesia seperti PT. Kimia Farma dan Bank Lippo yang 

sebelumnya mempunya kualitas audit yang bagus (Susiana dan Herawaty, 2007). 

Setelah dilakukan sampel penelitian pada perusahaan Enron, ternyata kasus 

manipulasi data akuntansi ini melibatkan banyak pihak, dan kebanyakan adalah 

pihak dari dalam perusahaan itu sendiri, misalnya CEO, komisaris, komite audit, 

internal auditor, sampai kepada eksternal auditor. Selain faktor tersebut, masih 

banyak faktor-faktor lain yang dianggap dapat mengancam kegiatan 

konservatisme pada laporan keuangan seperti tingkat kepemilikan internal atas 

perusahaan, reputasi auditor yang mengaudit sebuah perusahan, kemampuan 

manager perusahaan, tingkat hutang, dan pertumbuhan perusahaan. 

Faktor pertama yang mempengaruhi konservatisme laporan keuangan 

adalah pertumbuhan perusahaan. Faktor ini mewakili keseluruhan pencapaian 

kegiatan perusahaan. Semakin besar pertumbuhan perusahaan maka akan 

semakin baik rating perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan melakukan 

berbagai cara agar menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang besar. Cara 

yang dilegalkan tentunya tidak menjadi masalah bagi stakeholder maupun pihak 
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lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Hal tersebut akan menjadi 

masalah jika sebuah perusahaan melakukan cara yang ilegal untuk mendapatkan 

tingkat pertumbuhan yang bagus. Salah satu caranya adalah dengan manipulasi 

data akuntansi pada laporan keuangan. Jika laporan keuangan sudah tidak dapat 

mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, maka akan membawa 

stakeholder kepada pengambilan keputusan yang salah.  

Penelitian terdahulu tentang pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap 

konservatisme laporan keuangan dilakukan oleh Fatmariani, (2008). Penelitian 

yang dilakukan oleh Fatmariani menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap konservatime laporan keuangan. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Harahap (2012). Pada penelitian Harahap (2012) tentang pertumbuhan 

perusahaan, menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan yang melakukan 

pencatatan laporan keuangan yang konsevatif identik dengan perusahaan yang 

tumbuh. Dengan kata lain pertumbuhan perusahaan berbanding lurus terhadap 

konservatisme laporan keuangan. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh  

Alfian (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme laporan keuangan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri, (2013). Penelitian yang 

dilakukan pada tahun 2013 ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme laporan keuangan. 

Faktor kedua yang mempengaruhi konservatisme laporan keuangan adalah 

leverage atau tingkat hutang. Untuk mendapatkan performa perusahaan yang 
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bagus, perusahaan membutuhkan komponen modal agar kegiatan operasional 

dapat berjalan. Selain modal, perusahaan juga bisa mendapatkan tambahan 

kemampuan investasi yang berasal dari hutang. Hal tersebut dilakukan agar 

perusahaan dapat berkembang lebih cepat dibandingkan dengan hanya 

mengandalkan modal perusahaan. Porsi yang diambil juga harus sesuai dengan 

jumlah modal yang dapat manjamin pembayaran hutang. Tingkat leverage yang 

terlalu tinggi juga tidak bagus bagi perusahaan karena dapat meningkatkan 

risiko pembayaran jangka panjang maupun jangka pendek pemenuhan atau 

pelunasan leverage. Dampak lain dari tingkat hutang yang tinggi adalah 

menurunnya minat investor untuk melakukan investasi terhadap perusahaan. 

Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka akan berdampak buruk bagi 

perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan harus memikirkan cara 

yang tepat untuk mempertahankan minat investor agar tetap menginvestasikan 

dananya pada perusahaan. Tindakan memanipulasi laporan keuangan 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan agar laporan 

keuangan terlihat berkualitas. Tindakan tersebut secara langsung akan 

berdampak buruk terhadap konservatisme. 

Pada penelitian sebelumnya oleh Pramana, (2010) menunjukkan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap konservatisme laporan keuangan. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitia[n yang dilakukan oleh Zmijewski dan Hagerman, 

(1981) yang menyatakan bahwa hutang memberikan insentif bagi manajer 

untuk melakukan tindakan manajemen laba dengan tujuan melaporkan 

peningkatan kinerja yang menyebabkan perusahaan menjadi tidak konservatif. 
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Hasil penelitian Pramana, Zmijewski Dan Hangerman berbeda dengan hasil 

penelitian Suprihastini dan Pusparini (2007). Penelitian tersebut menghasilkan 

kesimpulan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap konservatisme laporan 

keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alfian, (2013) menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh leverage terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Alfian berbeda dengan hasil penelitian Lasdi, (2009). 

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa semakin besar leverage maka tingkat 

konservatisme semakin berkurang. Berbeda dengan penelitian lasdi yang 

menunjukkan pengaruh negatif leverage terhadap konservatisme laporan 

keuangan, penelitian (Alhayati, 2007) menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap akuntansi. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi konservatisme laporan keuangan 

adalah risiko perusahaan. Setiap badan usaha dalam kegiatan usahanya selalu 

menghadapi risiko. Ada berbagai macam bentuk risiko seperti risiko 

operasional, risiko liquiditas, risiko litigasi dan risiko lainnya. Risiko-risiko 

yang muncul akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan jika manajer tidak 

bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko tersebut. Langkah 

meminimalisir risiko bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika manajemen bisa 

memengurangi risiko dengan cara yang legal, tentunya tidak menjadi masalah 

untuk stakeholder. Tetapi, jika cara manajemen memilih cara yang ilegal, 

tentunya akan mengancam stakeholder secara langsung. Mungkin, cara yang 

ilegal yang dipilih duianggap mampu menredam masalah yang timbul akibat 

risiko yang muncul. Tetapi pada kenyataannya penyelesaian masalah dengan 
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cara yang ilegal akan menimbulkan risiko lain yang harus dihadapi manajemen 

yang mungkin akan berdampak lebih buruk bagi perusahaan. Kegiatan 

meminimalisir risiko secara ilegal dapat diakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah dengan memanipulasi data akuntansi. Sebagai contohnya adalah 

risiko litigasi. Risiko litigasi adalah risiko yang muncul akibat 

ketidaksanggupan perusahaan memenuhi keajiban jangka pendek maupun 

jangka panjangnya. Jika perusahaan terkena masalah karena risiko ini, maka 

akan menyebabkan shareholder memindahkan investasinya kepada perusahaan 

lain yang dianggap lebih baik. Manajemen yang tidak dapat memecahkan 

masalah ini akan cenderung memilih cara yang ilegal yaitu dengan 

memanipulasi data akuntansi. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan 

ancaman bagi kegiatan konservatisme laporan keuangan. 

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh risiko perusahaan terhadap 

konservatisme laporan keuangan dilakukan oleh Ningsih, (2013). Dalam 

penelitiannya yang mengungkap pengaruh risiko litigasi terhadap konservatisme 

laporan keuangan perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia, 

dihasilkan kesimpulan bahwa risiko litigasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap konservatisme laporan keuangan. Kesimpulan tersebut juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hati, (2011). Dalam penelitiannya 

disimpulkan bahwa risiko litigasi berpengaruh terhadap konservatisme laporan 

keuangan. Berbeda dengan penelitian Juanda, (2007) yang meneliti hubungan 

risiko litigasi terhadap konservatisme laporan keuangan. Hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh positif antara risiko litigasi dengan 
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konservatisme laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, 

(2013) menghasilkan kesimpulan bahwa risiko litigasi memiliki pengaruh 

positif terhadap konservatisme laporan keuangan. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi konservatisme laporan keuangan 

adalah reputasi auditor. Reputasi auditor disini berkaitan dengan klasifikasi 

KAP yang tergolong KAP big 4. Seharusnya, semakin bagus reputasi KAP, 

berarti menunjukkan kinerja audit yang baik dan dapat dipercaya semua pihak. 

Tetapi pada kenyataannya, baru baru ini terdapat keterkaitan salah seorang 

auditor KAP big4 yang terkait kasus manipulasi laporan keuangan di salah satu 

perusahaan. Contoh kasus kecurangan yang melibatkan salah satu KAP big 4 

adalah kasus perusahaan energi Enron. Dalam kasus ini terbukti bahwa ada 

campur tangan KAP rekanan enron yaitu KAP Andersen dalam rangka 

menutupi manipulasi laba sebesar 600 juta us dollar yang sebenarnya pada saat 

itu enron sedang mengalami kerugian. Dengan adanya kasus  tersebut dapat 

dikatakan bahwa adanya pengaruh auditor terhadap kegiatan konservatisme 

laporan keuangan perusahaan.  

Sesuai dengan jurnal atas penelitian yang dilakukan oleh Veres et al. 

2013) menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara reputasi auditor terhadap 

konservatisme akuntansi. Hal yang sama dihasilkan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Susiana dan Herawaty (2007) yang meneliti perusahaan yang 

terdaftar di ICMD dan BEI periode 2000-2003 mengenai kualitas audit yang 

diukur dengan ukuran kantor akuntan publik (big4 dan non-big4) didapatkan 

hasil yang tidak signifikan terhadap konservatisme laporan keuangan. Tetapi, 
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pada penelitian yang dilakukan oleh Jama’an (2008) terhadap perusahaan yag 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan ICMD pada periode 2003-2007 didapatkan 

hasil bahwa kualitas KAP berdasarkan big4 dan non-big4 berhubungan positif 

dengan integritas laporan keuangan atau konservatisme laporan keuangan. 

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian Dewi (2010) juga berbeda dengan 

kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian dewi menghasilkan 

kesimpulan bahwa kualitas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservattisme laporan keuangan. 

Faktor kelima yang mempengaruhi konservatisme laporan keuangan 

adalah kepemilikan keluarga. Tingkat kepemilikan menunjukkan tingkat 

pengendalian pemilik atas perusahaan yang dimiliki. Opini atau pendapat 

pemilik utama tentang perusahaan harus dipertimbangkan dalam kegiatan 

operasional. Kepemilikan keluarga yang besar atas sebuah perusahaan akan 

menimbulkan anggapan bahwa perusahaan tersebut menguntungkan pihak 

keluarga sebagai pemilik utama. Selain itu, kepemilikan keluarga juga dianggap 

sebagai hambatan bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang dianggap 

baik bagi perusahaan. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 

tindakan konservatisme perusahaan atas laporan keuangan apabila pemilik 

utama menerapkan peraturan yang berlawanan dengan usaha konservatisme 

perusahaan seperti menerapkan peraturan pembagian keuntungan yang besar 

sedangkan perusahaan memerlukan cadangan keuntungan sebagai langkah 

konservatif operasional perusahaan pada periode selanjutnya.  
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pricillia Weku (2013), 

meyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme laporan keuangan. Pada penelitian Wang (2006) menyatakan 

bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga dengan konsentrasi 

kepemilikannya yang unik, lebih sedikit melakukan perilaku opportunistik 

dalam pelaporan laba akuntansi karena hal tersebut dapat merusak reputasi 

keluarga, kekayaan dan kinerja jangka panjang perusahaan. Kurangnya tingkat 

opportunistic ditunjukkan dengan absolute abnornmal akrual yang rendah, 

earning normal coefficient yang lebih besar, dan persistensi yang rendah atas 

komponen rugi transitory dalam laba. Penelitian lainnya dilakukan oleh Jaggi et 

al. (2009) yang menunjukkan bahwa pada perusahaan yang dikendalikan oleh 

keluarga, efektivitas dewan dimoderasi dengan adanya konsentrasi kepemilikan 

dan adanya anggota keluarga di dalam dewan. Secara spesifik, penelitian 

tersebut menyatakan bahwa efektivitas komite audit dalam melakukan 

manajemen laba berkurang ketika kepemilikan didominasi oleh keluarga. 

Kesmpulan yang serupa juga dihasilkan dari penelitian oleh Siregar dan Utama 

(2008) yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan keluarga dapat 

membantu praktik corporate governance karena pemegang saham keluarga 

dapat mengawasi secara langsung tindakan manajemen. 

Faktor keenam yang mempengaruhi konservatisme laporan keuangan 

adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional atas perusahaan 

akan manimbulkan adanya pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan oleh 

institusi sehingga manajemen lebih sulit untuk melakukan praktik-praktik 
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akuntansi seperti manajemen laba. Dengan adanya hal tersebut, seharusnya 

praktik konservatisme pada laporan keuangan bisa ditingkatkan karena dapat 

meminimalisir kemungkinan manajemen perusahaan untuk melakukan kegiatan 

yang merugikan stakeholder. Selain itu, kepemilikan institusional atas 

perusahaan juga dapat menaikkan nilai perusahaan. Hal tersebut disebabkan 

oleh adanya kepercayaan lebih stakeholder terhadap perusahaan karena adanya 

institusi yang ikut memiliki perusahaan tersebut. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Veres et al., (2013), 

menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara kepemilikan institusi atas 

sebuah perusahaan terhadap konservatisme laporan keuangan. Hal tersebut 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2010) terhadap 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang menunjukkan bahwa tidak 

ada pengaruh pada kepemilikan institusi terhadap konservatisme laporan 

keuangan. Pada tahun 2010, Pramana juga melakukan penelitian tentang 

pengaruh kepemilikan institutional terhadap konservatisme laporan keuangan. 

Hasil penelitiannya sama dengan Hardiningsih dan Veres et al., yaitu 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme.Tetapi pada 

penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2003) tentang good corporate 

governance pada perusahaan yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh kepemilikan institusi terhadap konservatisme akuntansi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme laporan 

keuangan. Perbedaan dalam riset yang peneliti lakukan dengan riset sebelumnya 
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adalah penggunaan sampel data keuangan perbankan dimana pada penelitian 

sebelumnya semuanya melakukan penelitian pada laporan keuangan perusahaan 

manufaktur atau perusahaan lainnya. Judul yang diangkat pada penelitian kali 

ini pengaruh risiko perusahaan, leverage, risiko perusahaan, reputasi auditor, 

kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional terhadap konservatisme 

laporan keuangan perbankan. 

1.2 Perumusan Masalah   

Berdasarkan  latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1.  Apakah terdapat pengaruh dari pertumbuhan perusahaan terhadap 

konservatisme laporan keuangan? 

2.  Apakah terdapat pengaruh dari tingkat leverage terhadap konservatisme 

laporan keuangan ? 

3.  Apakah terdapat pengaruh dari risiko perusahaan terhadap 

konservatisme laporan keuangan ? 

4.  Apakah terdapat pengaruh dari reputasi auditor terhadap konservatisme 

laporan keuangan ? 

5.  Apakah terdapat pengaruh dari mekanisme corporate governance yang 

diproksikan dengan kepemilikan instansi, kepemilikan keluarga terhadap 

konservatisme laporan keuangan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap:  
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1.  Membuktikan dan menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap konservatisme laporan keuangan. 

2.  Membuktikan dan menganalisis pengaruh tingkat leverage terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

3.  Membuktikan dan menganalisis pengaruh risiko perusahaan terhdadap 

konservatisme laporan keuangan. 

4.  Membuktikan dan menganalisis pengaruh dari reputasi auditor terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

5.  Membuktikan dan menganalisis pengaruh mekanisme corporate 

governance yang diproksikan dengan kepemilikan instansi, dan 

kepemilikan keluarga terhadap konservatisme laporan keuangan.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:  

1.  Memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

konservatisme laporan keuangan. 

2.  Dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perkembangan dan 

kemajuan dunia pendidikan khususnya dibidang pengauditan.  

1.5 Sistematika penulisan   

BAB I : Pendahuluan 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  
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BAB II : Tinjauan Pustaka  

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, 

tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka 

pemikiran serta hipotesis penelitian.  

BAB III : Metodologi Penelitian  

Berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

BAB IV : Analisis Dan Pembahasan Masalah 

Mencakup gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian yang dibagi menjadi beberapa subbab lagi yaitu kesesuaian dengan 

landasan teori, argumentasi penelitian dan perbandingan dengan hasil penelitian 

sebelumnya. 

BAB V : Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan ringkasan dari bab-bab terdahulu dan jawaban atas 

perumusan masalah. Dalam bab ini juga berisi tentang saran dan keterbatasan 

penelitian serta implikasi terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 2.1 Landasan Teori  

Untuk mendasari variabel independen yang diambil dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan variabel yang 

dipilih. Berikut adalah beberapa teori yang berkaitan dengan variabel 

independen penelitian ini. 

2.1.1 Teori Keagenan  

 Untuk mendasari variabel independent kepemilikan, baik kepemilikan 

instansi maupun kepemilikan keluarga, peneliti menggunakan teori agensi 

sebagai dasar interpretasi tentang hubungan tingkat kepemilikan terhadap 

konservatisme laporan keuangan. Agency Theory atau teori keagenan 

menjelaskan tentang (kontrak) hubungan antara dua pihak yaitu principal 

(investor) dan agen (manajer). Jensen dan Meckling merupakan peneliti yang 

mengembangkan dan mempublikasikan teori ini pada tahun 1976 (Godfrey 

2010).  

Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan hubungan antar agen 

sebagai hubungan dimana terdapat kontrak dibawah sebuah organisasi (pemilik) 

yang melibatkan organisasi lain (agen) untuk melaksanakan beberapa 

kepentingan pemilik. Dengan menggunakan kontrak, pemilik menyampaikan 

wewenang sebagai pengambil keputusan yang harus dijalankan oleh agen. Pada 
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beberapa keadaan, kedua pihak (agen dan pemilik) saling mementingkan diri 

sendiri dan tidak ada jaminan bahwa agen selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik. Masalah keagenan yang timbul adalah masalah yang 

dialami agen dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi pemilik. Masalah 

tersebut akhirnya akan mambawa dampak timbulnya biaya keagenan (Agency 

Cost).  

Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga, yaitu 

monitoring cost, bonding cost, dan residual cost. Monitoring cost adalah biaya 

yang harus dikeluarkan dalam rangka mengawasi kegiatan agen. Biaya ini 

dikeluarkan oleh pemilik untuk mengukur, mengawasi dan mengendalikan 

kegiatan agen. Contoh dari biaya keagenan adalah mandatory audit cost, biaya 

pendirian rencana kompensasi manajemen, pembatasan budget dan peraturan 

operating. Pemilik biasanya tidak mau menanggung biaya keagenan dan 

cenderung untuk mengalihkan biaya terhadap gaji yang dibayarkan kepada agen 

sehingga agen yang menanggung biaya tersebut. Pemilik (shareholder) akan 

lebih mempercayai manager yang mempunyai reputasi yang bagus untuk 

mewujudkan apa yang diinginkan pemilik. Pada kondisi ini, pemilik akan lebih 

longgar dalam melakukan pengawasan dan membayar agen dengan baik. Tetapi, 

jika manajemen mempunyai reputasi yang jelek, maka pemilik akan mengawasi 

manajer lebih ketat dan memberikan gaji kepada manajer tidak sebesar 

pemberian gaji kepada manajer yang memiliki reputasi bagus. Itulah kenapa 

shareholder membayarkan gaji yang lebih rendah kepada manajemen sebagai 
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dampak kenaikan biaya pengawasan agen. Tindakan tersebut biasa disebut 

sebagai “price protection”. 

Hal yang serupa juga terjadi pada kontrak hutang dimana kreditur 

berperan sebagai pemilik dan agen sebagai manajer. Semakin besar risiko 

pinjaman maka kreditur akan semakin ketat mengawasi perusahaan dimana 

kreditur menanamkan hutang sebagai investasi. Sebagai kompensasi biaya 

pengawasan tersebut, kreditur menerapkan bunga pinjaman yang lebih besar 

atau jangka waktu yang lebih singkat terhadap kredit yang diberikan. Hal 

tersebut merupakan “price protection” yang dilakukan oleh kreditur. Jika 

kreditur melakukan “price protection”, agen akan membatasi biaya pengawasan 

dengan membentuk sebuah kontrak. Oleh karena itu, agen akan menciptakan 

sebuah mekanisme untuk menjamin bahwa mereka harus melakukan kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan pemilik dan untuk menjamin bahwa mereka akan 

memberikan kompensasi kepada pemilik jika agen bertindak tidak sesuai 

dengan kepentingan pemilik. Biaya yang digunakan sebagai kompensasi dan 

pembentukan mekanisme inilah yang disebut “bonding cost”. 

Meskipun telah dilakukan pengawasan dan penanggungan (bonding), agen 

dan pemilik tetap saja tidak akan memiliki kepentingan yang sama. Agen lebih 

memilih keputusan yang tidak berkaitan dengan keinginan pemilik. Sebagai 

contoh, manager akan memilih praktik akuntansi yang dapat menaikkan  bonus 

yang akan didapat agen atau memberikan kinerja yang lebih rendah daripada 

kinerja yang diinginkan pemilik. Hasil kerja agen akan lebih rendah jika 

kepentingan agen sepenuhnya digabungkan dengan kepentingan pemilik. 
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Adanya loss tersebutlah yang dikenal sebagai residual loss. Residual loss 

tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan pengawasan dan 

bonding oleh pemilik, terkadang agen tetap memilih keputusan yang 

berlawanan dengan kepentingan yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. 

Menurut Wang (2006) perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang 

dominan lebih sedikit melakukaan tindakan yang opportunistik terhadap 

pelaporan laba perusahaan. Hal tersebut dikarenakan jika pelaporan laba 

perusahaan keluarga tidak sesuai dengan yang terjadi sebenarnya, maka akan 

berpengaruh terhadap nama baik keluarga. Bukan hanya sebagai pemilik, 

anggota keluarga biasanya juga berperan sebagai agen dalam perusahaan yang 

terkait. Dengan adanya dominasi kepemilikan dan agen perusahaan yang berasal 

dari satu keluarga, tentunya tidak ada perbedaan yang besar antara tujuan yang 

ingin dicapai oleh pemilik dan tujuan yang diinginkan oleh agen. Hal tersebut 

secara langsung akan meminimalkan biaya keagenan karena adanya tujuan 

pemilik dan agen yang sama. Minimnya tindakan oportunistik dan biaya 

keagenan yang timbul akan memberi dampak bagus terhadap laporan keuangan 

yang dibuat. Dengan mempertimbangkan nama baik keluarga, perusahaan 

dengan kepemilikan keluarga yang dominan akan lebih memilih laporan 

keuangan yang mencerminkan keadaan sebenarnya atau laporan keuangan yang 

konservatif. 

Kepemilikan institusional berarti kepemilikan saham oleh institusi lain 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan lembaga lainnya 

(Pramana 2010). Menurut Jensen (1986), kepemilikan institusional merupakan 
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salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Konflik 

keagenan yang diminimalisir oleh tingkat kepemilikan institusi yang besar atas 

perusahaan dapat meminimalkan biaya keagenan yang harus dikeluarkan oleh 

pemilik. Investor institusional juga diyakini memiliki kemampuan yang lebih 

baik dibanding dengan investor individu dalam hal pengawasan kegiatan 

manajemen (Rachmawati dan Triatmoko 2007). Pengawasan yang lebih baik 

tersebut akan meminimalisir kemungkinan manajemen melakukan hal yang 

menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan. Terjaganya kualitas 

laporan keuangan karena kepemilikan institusional yang tinggi tersebut akan 

menciptakan laporan keuangan yang konservatif. 

2.1.2 Teori akuntansi positif 

Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Scott (2012) dengan judul Financial 

Accounting Theory, teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan 

tentang tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh 

manager perusahaan dan tentang bagaimana manajer akan bereaksi mengenai 

usulan standard akuntansi yang baru. Teori akuntansi positif, memberikan 

pandangan bahwa perusahaan yang mengatur kegiatannya sendiri merupakan 

cara yang paling efisien untuk memaksimalkan peluang perusahaan bertahan di 

bidangnya. Beberapa perusahaan bersifat desentralisasi dibanding dengan 

perusahaan lainnya, melakukan kegiatannya sendiri ketika perusahaan lain 

menggunakan jasa pihak luar untuk melakukan aktivitasnya, memiliki tingkat 

hutang yang dominan dibandingkan dengan perusahaan lain, dan lain 

sebagainya. Bentuk yang paling efisien sebuah organisasi untuk perusahaan 
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pada umumnya, tergantung pada beberapa faktor seperti legalitas dan 

lingkungan institusionalnya, teknologi, dan tingkat persaingan antar perusahaan 

yang sejenis. Secara bersamaan, faktor tersebut menentukan terbukanya peluang 

investasi pihak luar terhadap perusahaan.  

Teori akuntansi positif berargumen bahwa kebijakan akuntansi akan 

dipilih sebagai bagian dari pemecahan masalah yang akan mendukung dalam 

meningkatkan efisiensi corporate governance. Contoh dari upaya efisiensi 

corporate governance telah diteliti oleh Mian dan Smith (1990). Mereka 

meneliti tentang pemilihan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan 

konsolidasi perusahaan anak. Mereka beranggapan bahwa semakin besar tingkat 

ketergantungan antara perusahaan induk dan anak, maka akan menghasilkan 

laporan keuangan gabungan yang lebih efisien. Alasannya adalah, semakin 

besar ketergantungan antar perusahaan anak dan induk maka perusahaan akan 

semakin ingin untuk mengetahui hasil kerja perusahaan induk dengan 

perusahaan anak.  

Laporan keuangan gabungan menunjukkan dasar evaluasi kinerja 

gabungan. Hal tersebut dianggap lebih efisien untuk mengawasi kinerja manajer  

dengan menggunakan konsolidasi laporan keuangan berdasarkan pengukuran 

pelaksanaan daripada menggunakan pengukuran pelaksanaan berdasarkan 

laporan keuangan terpisah antara induk dan anak ketika tingkat ketergantungan 

tinggi. Oleh karena itu, Mian dan Smith (1990) memprediksikan bahwa 

integrasi yang lebih besar antara perusahaan induk dan anak akan menimbulkan 

keinginan perusahaan induk untuk menyediakan laporan keuangan gabungan. 
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argumentasi tesebut dapat digunakan untuk memprediksikan bahwa laporan 

keuangan konsolidasi disiapkan oleh pihak internal dengan tujuan untuk 

mengawasi kinerja manajer, dan merupakan cara yang murah dengan  

menyediakan laporan keuangan gabungan untuk pihak eksternal. Mian dan 

Smith (1990) menemukan bukti empiris yang sesuai dengan prediksi tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Watts dan Zimmerman (1990) tentang teori 

akuntansi positif mengajukan 3 hipotesis utama yaitu Bonus Plan Hypothesis, 

The Debt covenant Hypothesis dan The Political Cost Hypothesis. Berikut 

adalah penjabaran dari masing-masing hipotesis tersebut. Yang pertama adalah 

Bonus Plan Hypothesis. Manager perusahaan dengan bonus plan akan memilih 

prosedur akuntansi yang menggeser pendapatan pada periode yang akan datang 

menjadi pendapatan pada periode saat ini. Hal tersebut tampaknya masuk akal 

bahwa manajer mangiginkan gaji yang tinggi. Jika gaji mereka berhubungan 

dengan pembagian bonus yang terkait pelaporan laba rugi, maka kemungkinan 

besar mereka akan meningkatkan bonus saat ini dengan melaporkan laba yang 

sebesar – besarnya. Cara yang mungkin dilakukan adalah dengan memilih 

praktik akuntansi yang dapat meningkatkan secara signifikan laba yang 

dilaporkan saat ini. Dengan adanya praktik itu akan menyebabkan pelaporan 

laba yang lebih kecil di masa yang akan datang dan laba yhang akan diperoleh 

juga semakin kecil. 

Hipotesis kedua adalah The Debt covenant Hypothesis. Dalam hipotesis 

ini menyebutkan bahwa semakin besar perusahaan melakukan kecurangan pada 

perjanjian hutang, maka akan semakin besar kemungkinan manajer melakukan 
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pergeseran pelaporan pendapatan masa yang akan datang menjadi pendapatan 

masa kini. Alasan manajer meningkatkan laba yang dilaporkan adalah 

untukmengurangi kemungkinan adanya teknikal default. Kebanyakan perjanjian 

hutang mnyebutkan bahwa peminjam harus bertemu secara berkala sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika terjadi pelanggaran ketentuan 

hutang, maka perusahaan akan dikenakan pinalti seperti pemaksaan pembagian 

dividend atau penambahan peminjaman hutang. Kemungkinan kecurangan 

terhadap perjanjian hutang akan menebabkan hambatan bagi manajemen untuk 

melakukan kegiatan perusahaan. Untuk mencegah atau menunda hal-hal yang 

mungkin terjadi seperti kecurangan, manajemen kemungkinan akan 

menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan. 

Sesuai dengan the debt covenant hypothesis, sebagai perusahaan yang hampir 

melakukan pelanggaran atau perusahaan yang telah melakukan pelanggaran, 

kemungkinan besar akan melakukan hal tersebut. 

Hipotesis yang ketiga adalah Political Cost Hypothesis. Semakin besar 

biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka akan semakin besar 

kemungkinan manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang menunda 

pelaporan laba saat ini menjadi pelaporan laba di masa yang akan datang. 

Political cost hipotesis memasukkan dimensi politik kepada pemilihan 

kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, biaya politik dapat di minimalisir dengan 

profitabilitas yang tinggi, yang akan menarik perhatian media dan perhatian 

konsumen. Beberapa pandangan dapat secara cepat diartikan sebagai political 

heat yang terjadi pada perusahaan, dan politisi akan menanggapinya dengan 
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tarif pajak baru atau regulasi lainnya. Perusahaan akan melakukan tindakan 

khusus untuk menghadapi biaya politik tersebut. Persaingan luar neegeri 

mungkin akan menimbulkan penurunan profitabilitas atau paling tidak 

menimbulkan keinginan perusahaan untuk mempengaruhi kegiatan politik 

untuk melindungi impor mereka. Salah satu cara untuk melakukan hal tersebut 

adalah dengan menerapkan kebijakan akuntansi penurunan laba dalam usahanya 

untuk meyakinkan pemerintah bahwa income yang diperoleh perusahaan benar-

benar dalam jumlah yang kecil. 

Variabel independen yang akan dijelaskan melalui teori akunting positif 

adalah pertumbuhan perusahaan. Dalam manajemen keuangan, pada umumnya 

pertumbuhan perusahaan adalah ukuran pertambahan skala bagi perusahaan 

(Harahap, 2012). Pertambahan skala yang dimaksud meliputi berbagai aspek 

perusahaan seperti pertambahan aset, modal, harga saham, dan aspek 

perusahaan lainnya dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Menurut 

Saputro dan Setiawati (2004) perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi memiliki motivasi untuk meminimalkan laba. pelaporan laba yang rendah 

dimaksudkan agar tidak memicu tuntutan yang tinggi bagi perusahaan atau 

bahkan menimbulkan kecurigaan adanya praktik monopoli. Hal tersebut juga 

dijelaskan pada teori akuntansi positif. Dalam teori akuntansi positif 

menyebutkan bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan tergantung pada 

kebijakan yang diterapkan oleh manajer perusahaan (Scott, 2012). Pada 

perusahaan yang tumbuh, seperti yang dijelaskan sebelumnya akan lebih 

memilih untuk melaporkan laba yang rendah untuk menghindari perspeksi 
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negatif pihak eksternal. Pelaporan laba yang lebih rendah daripada nilai pasar 

menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan tindakan yang konservatif 

terhadap laporan keuangan (Felham dan Olson 1995). 

Variabel independen selanjutnya yang dikaitkan dengan teori akunting 

positif adalah tingkat hutang (leverage). Semakin besar perusahaan melakukan 

kecurangan pada perjanjian hutang, maka akan semakin besar kemungkinan 

manajer melakukan pergeseran pelaporan pendapatan masa yang akan datang 

menjadi pendapatan masa kini (Watts and Zimmerman 1990). Kecurangan 

dalam perjanjian hutang akan lebih besar kemungkinannya apabila perusahaan 

terlibat pada hutang dalam jumlah yang besar. Kemungkinan lainnya yang akan 

timbul adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi hutang perusahaan 

sesuai pada jatuh temponya. Akibat yang harus ditanggung oleh perusahaan 

adalah berkurangnya liquiditas perusahaan dan ancaman pelaporan keuangan 

yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan. Hal 

tersebut dilakukan pihakperusahaan agar investor tetap menginvestasikan 

asetnya kepada perusahaan tersebut. Manipulasi data akuntansi adalah cara yang 

dapat ditempuh oleh manager untuk mempertahanka investor. Tindakan 

manipulasi itulah yang dapat mengancam secara langsung tingkat 

konservatisme laporan keuangan dan dapat mengancam investor yang terkait 

dengan perusahaan. 

2.1.3 Decision Theory 

 Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Berger (1995) dengan judul 

(Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis),  Teori decision adalah 
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teori yang membahas masalah pengambilan keputusan. Statistika teori decision 

terkonsentrasi pada pembuatan keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan yang 

dapat memberikan solusi terhadap pengambilan keputusan yang tepat atas 

sebuah ketidakpastian. Dalam teori decision, ketidakpastian tersebut disebut 

juga ”kuantitas numerik yang tidak dapat diketahui” dan dapat 

direpresentasikan dengan lambang θ (matriks dari besaran vektor 

kemungkinan). 

Statistik klasik menunjukkan penggunaan sampel dari sebuah informasi 

dalam rangka membuat kesimpulan tentang ketidakpastian. Kesimpulan klasik 

ini, sebagian besar, dibuat tanpa memperhatikan uraian sebenarnya. Di sisi lain, 

teori decision menggunakan penggabungan sampel informasi dengan aspek 

relevan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam pembuatan 

keputusan. Di dalam sampel informasi tersebut, terdapat dua macam informasi 

yang relevan. Yang pertama adalah knowledge yang berkaitan dengan 

kemungkinan akibat yang terjadi dari sebuah keputusan. Knowledge ini dapat 

dikualifikasikan dengan menentukan kerugian yang mungkin timbul dari 

keputusan yang diambil dan dari berbagai macam kemungkinan nilai 

ketidakpastian. Sumber kedua dari informasi nonsampling yang berguna 

sebagai pertimbangan adalah prior information. Hal tersebut merupakan 

informasi yang timbul dari sumber lain dalam penyelidikan statistik. Secara 

umum, informasi utama datang dari pengalaman atas situasi yang sama yang 

melibatkan θ di masa lalu. Pendekatan statistik yang secara resmi menggunakan 

prior information, disebut analisis Bayesian. Analisis Bayesian dan teori 
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decision, secara bersama-sama dapat berjalan bersama karena tujuan utamanya 

untuk memanfaatkan sumber informasi yang bersifat non eksperimental dan 

juga dikarenakan beberapa teori yang saling terkait. 

Teori decision dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan risiko 

perusahaan terhadap konservatisme laporan keuangan. Risiko merupakan 

ancaman kemungkinaan masalah yang dapat timbul dalam sebuah organisasi. 

Risiko litigasi bisa timbul dari dua pihak yaitu dari kreditur dan dari investor 

(Juanda, 2007). Dari sisi kreditur, risiko litigasi dapat timbul karena perusahaan 

tidak menjalankan operasinya sesuai dengan kontrak yang telah diberikan 

kreditur. Dari sisi investor, risiko litigasi dapat timbul karena adanya 

kemungkinan perusahaan melakukan operasi yang berakibat kerugian bagi 

pihak investor terkait pergerakan harga dan volume saham. Untuk mengatasi hal 

tersebut, manajer harus segera menanggapi risiko yang timbul dengan 

mengambil keputusan agar risiko dapat diminimalisir dampaknya. Keputusan 

yang diambil juga harus tepat agar benar-benar mampu mengurangi dampak 

masalah yang ditimbulkan dari risiko. Menurut teori decision, keputusan yang 

tepat dapat diambil dengan memperhatikan dua unsur yaitu knowledge dan prior 

information (Berger 1995). Risiko yang ditanggapi dengan keputusan yang tepat 

akan meminimalisir dampak negatif yang akan dialami oleh organisasi. Hal 

tersebut juga akan meningkatkan konservatisme laporan keuangan karena 

meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari 

masalah yang berasal dari risiko perusahaan. 
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2.1.4 Teori Signaling 

Untuk menggambarkan perspektif dari sebuah kontrak, Holthausen 

menggambarkan sebuah perspektif dalam kebijakan akuntansi yang disebut the 

information perspective (Godfrey, 2010). Sesuai perspektif ini, manajer secara 

suka rela menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. 

Manajer manjalankan aturan tersebut karena mereka harus menggabungkan 

antara keunggulan produksi dengan keunggulan informasi. Sesuai dengan 

efficient contracting perspertive, manajer menyediakan informasi untuk 

pengambilan keputusan karena mereka memiliki kelebihan komparatif dan hal 

tersebut dapat meminimalkan biaya dan biaya pasca penyelesaian. Selanjutnya 

Houlthausen mulai membedakan antara contracting dan perspektif informasi 

sesuai dengan pamilihan waktu untuk laporan arus kas dan informasi akuntansi. 

Menurut perspektif informasi tersebut, penyampaian informasi arus kas 

mempengaruhi nilai perusahaan. Informasi akuntansi digunakan untuk 

mengidikasi bagaimana nilai perusahaan dan bagaimana perubahan yang akan 

terjadi pada perusahaan. Menurut efficient contracting perspective, akunting 

merepresentasikan perubahan arus kas yang dapat mempengaruhi perusahaan. 

Laporan akuntansi digunakan untuk mengawasi kejadian ekonomi dam 

transaksi yang telah terjadi. 

The information hypothesis selalu dijadikan dasar bagi hampir semua 

penelitian pasar modal. Pada studi pasar modal, manager harus menyediakan 

informasi untuk pengambilan keputusan oleh investor. Contohnya jika terdapat 

perubahan metode akuntansi, berarti informasi yang disampaikan telah berubah 
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dan seharusnya keputusan investasi juga berubah. Perubahan keputusan 

investasi harus dicerminkan pada harga saham atau pada volume perdagangan 

saham dan arus perdagangan saham tersebut. 

The information hypothesis selaras dengan teori Signaling, dimana 

manajer menggunakan wewenangnya untuk memberi sinyal harapan dan niatan 

mengenai masa yang akan datang (Godfrey 2010). Sesuai dengan teori 

Signaling, jika manajer menginginkan peningkatan pertumbuhan di masa yang 

akan datang oleh perusahaan, mereka akan mencoba untuk memberikan tanda 

kepada investor melalui akuntansi. Manajer perusahaan lain yang memiliki 

kinerja yang bagus akan mempunyai dorongan yang sama dan manajer 

perusahaan dengan berita yang netral akan memiliki dorongan untuk 

menyampaikan berita yang positif agar mereka tidak dianggap sebagai 

penyebab dari kinerja yang buruk. Manajer yang mengetahui tentang berita 

buruk akan mempunyai dorongan untuk tidak melaporkan tentang berita 

tersebut. Bagaimanapun juga, mereka tetap memiliki dorongan untk 

mengungkapkan berita buruk tersebut untuk menjaga kredibilitas perusahaan di 

pasar dimana saham mereka diperdagangkan. Asumsikan bahwa dorongan 

tersebut merupakan sinyal yang disampaikan ke pasar, teori Signaling 

memprediksikan bahwa perusahan akan menyampaikan lebih banyak informasi 

secara suka rela kepada publik.  

Alasan logis adanya teori Signaling adalah adanya dorongan bagi semua 

manajer untuk memberi sinyal gambaran laba yang akan datang karena jika 

investor mempercayai tanda tersebut, maka harga saham akan meningkat dan 
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pemegang saham akan mendapat keuntungan. Cara yang digunakan untuk 

menyampaikan signal tentang earning adalah dengan menyediakan dividen 

signal. Hal tersebut akan menimbulkan biaya karena harus membayarkan arus 

kas keluar kepada pemegang saham. Selanjutnya, perusahaan secara umum 

akan “memperhalus” dividen yang diberikan dan manager menjadi enggan 

untuk mengurangi dividen. Oleh karena itu, jika dividen meningkat, manajer 

akan yakin bahwa dividen tidak akan berkurang setelahnya. Jadi, peningkatan 

tersebut dapat meningkatkan harapan di masa yang akan datang akan terjadi 

peningkatan laba yang cukup untuk mencukupi pembagian peningkatan dividen 

di masa yang akan datang. Penelitian tentan teori Signaling sudah termasuk 

studi tentang kenapa perusahaan secara suka rela mengungkapkan berita buruk, 

mengurangi dan meningkatkan dividen, memperhalus laba serta merevaluasi 

dan menghapus asset dan mengakui aset yang dihasilkan oleh internal. 

Reputasi auditor dapat dijelaskan melalui teori Signaling berkaitan dengan 

hubungannya dengan konservatisme. Sesuai dengan dasarnya, teori Signaling 

menunjukkan tanda yang akan disampaikan manajer kepada shareholder 

mengenai keadaan perusahaan. Jika perusahaan sedang mengalami keadaan 

yang baik, maka manager akan menyampaikan sinyal bahwa keadaan 

perusahaan sedang baik. Tetapi, jika perusahaan sedang mengalami hal buruk, 

manajer akan cenderung tidak memberikan sinyal yang sesuai dengan keadaan 

sebenarnya (Godfrey 2010). Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanipulasi 

data akuntansi sesuai keinginan manager. Tindakan tersebut akan mengancam 

konservatisme akuntansi dan akan merugikan shareholder atau investor sebagai 
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pihak eksternal. Tetapi, hal tersebut bisa diminimalisir dengan banyak cara salah 

satunya dengan melakukan audit laporan keuangan. Audit dilakukan oleh 

seorang auditor yang bekerja pada sebuah kantor akuntan publik. Salah satu 

produk dari kantor akuntan publik adalah laporan audit yang berisi tentang opini 

tentang laporan keuangan. Opini audit yang dikeluarkan harus 

merepresentasikan temuan audit yang telah dilakukan auditor terhadap laporan 

keuangan. Pada saat ini, terdapat pengklasifikasian KAP sesuai dengan hasil 

kinerja pemberian opini audit yang berkualitas. Ada KAP yang tergolong pada 

big-4 dan ada juga yang tidak tergolong big-4 atau disebut non-big4. KAP yang 

tergolong big 4 dianggap lebih handal dalam menghasilkan opini audit yang 

berkualitas yang berkaitan dengan konservatisme laporan keuangan (De Angelo, 

1981). Hal tersebut tentunya akan meminimalisir kemungkinan manajemen 

untuk melakukan manipulasi data akuntansi. Oleh karena itu, semakin bagus 

reputasi KAP, maka akan menghasilkan opini audit yang berkualitas dan akan 

memberikan kontribusi positif terhadap konservatisme akuntansi. 

2.2 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuuk 

meningkatkan size, yang dapat diproksikan dengan adanya peningkatan aktiva, 

ekuitas, laba dan penjualan (Saputri, 2013). Selain itu, Perusahaan yang tumbuh 

dapat diartikan sebagai perusahaan yang menginvestasikan asetnya kepada 

sektor-sektor yang produktif dan menghasilkan keuntungan. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan pernyataan Chung dan Charoenwong (1991) yang menyatakan 

bahwa esensi pertumbuhan perusahaan adalah adanya kesempatan tumbuh 
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perusahaan untuk berinvestasi pada hal-hal yang menghasilkan keuntungan. 

Investasi yang dilakukan oleh perusahaaan terhadap sektor bisnis memiliki 

jumlah atau skala yang beragam. Umumnya, semakin menguntungkan sektor 

investasi tersebut, maka jumlah yang diinvestasikan oleh perusahaan semakin 

besar. Hal tersebut memiliki maksud agar keuntungan yang dihasilkan dari 

investasi semakin besar. Keuntungan yang didapat akan berkontribusi baik 

berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan tersebut nantinya akan 

digunakan oleh perusahaan untuk menambah kualitas saham yang diterbitkan 

oleh perusahaan sehingga modal sebagai penunjang operasional perusahaan 

juga meningkat. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara 

seperti menghitung market to book value equity dan return on equity. 

2.3 Kewajiban (leverage) 

Hutang atau kewajiban merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber 

daya perusahaan di masa kini maupun masa depan (Subramanyam, 2010). 

Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan 

daripada pemegang ekuitas. Kewajiban pendanaan merupakan seluruh bentuk 

pendanaan kredit seperti wesel bayar jangka panjang dan obligasi. Sedangkan 

kewajiban operasi adalah kewajiban yang timbul dari operasi kreditor 

perdagangan, kredit yang ditangguhkan, dan kewajiban pension. Menurut waktu 

jatuh temponya, kewajiban dibagi menjadi kewajiban lancar dan tidak lancar. 

Berikut adalah penjelasan tentang kewajiban lancar dan kewajiban tak lancar. 

Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan 

penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Secara 
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konsep, perusahaan harus mencatat seluruh kewajibannya pada nilai sekarang 

dan seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Pada 

praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai 

sekarang karena pendeknya waktu penyelesaian utang. Terdapat dua jenis 

kewajiban lancar. Jenis pertama timbul akibat aktivitas operasi meliputi utang 

pajak, pendapatan diterima dimuka, uang muka, utang usaha, dan beban 

operasional akrual lainnya seperti utang gaji. Jenis kedua adalah kewajiban 

yang timbul akibat kegiatan pendanaan meliputi pinjaman jangka pendek, 

bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dan utang bunga. 

Kewajiban tak lancar atau utang jangka panjang merupakan kewajiban 

yang jatuh temponya tidak dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi. 

Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang dan wesel bayar. Kewajiban 

tak lancar beragam bentuk dan penilaian serta pengukurannya memerlukan 

pengungkapan atas seluruh batasan dan ketentuan. Pengungkapan meliputi 

tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, hak konversi, fitur penarikan dan  provisi 

subordinasi. 

Perusahaan dapat melakukan pendanaan dengan beberapa cara seperti 

memanfaatkan hutang maupun ekuitas (Subramanyam, 2010). Kreditur 

biasanya tidak mau memberikan dana tanpa perlindungan dari pendanaan 

ekuitas. Dalam hal ini, Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan 

utang dalam struktur modal sebuah perusahaan. Perusahaan dengan leverage 

keuangan disebut juga perusahaan yang memperdagangkan ekuitasnya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai 
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dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. Sebaliknya, 

perusahaan yang melakukan pendanaan tanpa menggunakan hutang atau 

leverage, disebut perusahaan unlevered. Perhitungan yang dapat digunakan 

untuk mengukur leverage adalah dengan membandingkan total hutang dengan 

total aktiva perusahaa dan dengan  menghitung DER (Debt to Equity Ratio). 

Salah satu keuntungan melakukan pendanaan dengan hutang adalah sifat bunga 

pada pinjaman  yang dapat mengurangi laporan laba sebelum pajak dan 

memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Selain keuntungan tersebut, pada 

hutang jangka panjang dapat memberikan keuntungan lain bagi pemegang 

ekuitas. Contohnya adalah pada saat tingkat bunga meningkat, perusahaan 

dendengan utang yang membayar bunga tetap akan lebih menguntungkan 

dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki utang. 

2.4 Risiko Perusahaan 

Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan menghadapi berbagai macam 

risiko seperti market risk, foreign exchange risk, technology and other 

operational risk, liquidity risk dan litigation risk. Market risk adalah risiko yang 

berkaitan dengan ketidakpastian earning pada transaksi portfolio yang 

disebabkan oleh perubahan kondisi pasar seperti perubahan harga aset, 

perubahan suku bunga, perputaran pasar, dan likuiditas pasar (Saunders, 2011). 

Ada tiga model pendekatan untuk risiko pasar yaitu Risk Metrics model, 

Historic or Back Simulation dan Monte Carlo Simulation. Sebagai contohnya, 

Pengukuran market risk dengan pendekatan Risk Metrics model adalah dengan 

menghitung nilai DEAR (Daily Earning At Risk) yaitu mengalikan nilai pasar 
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dolar saat ini dengan tingkat sensitifitas harga serta potensi kerugian per tahun. 

Tetapi rumus DEAR tersebut berubah sejak berkembangnya sensitifitas pasar 

akibat adanya pergerakan kerugian per tahun menjadi volatilitas harga aset. 

Jadi, rumus DEAR yang baru adalah nilai pasar dollar dikalikan dengan 

volatilitas pasar. 

Foreign Exchange Risk adalah risiko yang timbul akibat adanya 

perdagangan mata uang asing, perjanjian utang luar negeri, pembelian atau 

pengedaran sekuritas asing atau penerbitan surat hutang asing sebagai sumber 

pendanaan. Sesuai dengan bentuk transaksinya, foreign exchange dibagi 

menjadi dua jenis yaitu Spot Foreign Exchange Transactions dan Forward 

Foreign Exchange Transactions. Transaksi pertukaran luar negeri secara spot 

adalah transaksi Foreign Exchange yang dilakukan saat itu juga pada kurs 

pertukaran yang berlaku saat itu. Sedangkan Foreign Exchange secara forward 

adalah foreign exchange yang dilakukan pada saat kurs pertukaran tertentu pada 

masa yang akan datang. 

Technology and other operational risk memiliki definisi sebagai risiko 

yang terjadi ketika terdapat melfungsi teknologi atau kerusakan sistem yang 

digunakan oleh perusahaan. Untuk risiko operasional, terdapat sumber yang 

memungkinkan risiko ini dapat terjadi seperti teknologi, karyawan, capital 

asset, hubungan dengan pelanggan dan kecurangan pihak eksternal. Sumber 

penyebab risiko operasional yang dapat diminimalkan oleh perusahaan adalah 

sumber internal seperti teknologi, karyawan, capital asset dan hubungan dengan 
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pelanggan. Untuk kemungkinan kecurangan pihak eksternal, perusahaan tidak 

dapat mengendalikan secara penuh. 

Liquidity risk adalah risiko yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penyebab risiko ini 

dapat dilihat dari sisi aset dan liability. Dari sisi liability terdapat kemungkinan 

kreditur menginginkan pembayaran hutang segera oleh debitur. Akibatnya, 

debitur (perusahaan) membutuhkan tambahan dana pelunasan hutang dengan 

cara memberikan asetnya kepada kreditur yang dalam hal ini adalah aset lancar 

(uang). Penyebab yang kedua adalah adanya dampak risiko liquiditas pada aset. 

Selain penggunaan aset lancar sebagai pelunasan, perusahaan juga dapat 

memanfaatkan aset lainnya untuk melunasi hutang. Penjualan aset berwujud 

adalah cara alternatifnya. Untuk perusahaan yang membutuhkan dana yang 

cepat, aset berwujud akan dijual dengan harga dibawah harga semestinya. Hal 

tersebut tentunya akan berdampak kerugian bagi perusahaan. 

Risiko litigasi berkaitan dengan posisi kreditur dan investor sebagai pihak 

eksternal (Hati, 2011). Investor dan kreditur adalah pihak yang memperoleh 

perlindungan hukum. Risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensial 

yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan 

investor. dalam rangka memperjuangkan hak-haknya, investor dapat melakukan 

litigasi dan tuntutan hukum terhadap perusahaan. Untuk mengurangi dampak 

yang ditibulkan oleh risiko terhadap laporan keuangan, manajer harus 

melakukan penafsiran risiko. Definisi penafsiran risiko sendiri adalah kegiatan 

manajer berupa identifikasi dan analisis risiko yang berkaitan dengan 
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penyusunan laporan keuangan yang disesuaikan dengaan standar akuntansi yang 

tepat (Arens, 2012). Ketika manajer melakukan identifikasi terhadap risiko, 

secara bersamaan manajer juga menterjemahkan risiko tersebut, menafsirkan 

kemungkinan dampak yang dapat timbul dari risiko dan menghasilkan langkah 

yang tepat untuk mengurangi risiko sesuai tingkat yang diinginkan. Segala 

upaya yang dilakukan manajer berkaitan dengan risiko merupakan upaya untuk 

meminimalisir risiko agar tidak berdampak buruk terhadap perusahaan. 

2.5 Reputasi Auditor 

Auditing adalah proses mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti 

sebagai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

informasi dan kriteria yang dibangun (Arens, 2012). Auditing harus diselesaikan 

oleh pihak yang kompeten dan independen. Sesuai dengan definisinya, untuk 

melakukan proses audit harus ada informasi sebagai bukti dan beberapa standar 

kriteria yang dapat dievaluasi oleh auditor. Informasi dapat memiliki banyak 

bentuk. Auditor secara rutin melakukan pengukuran terhadap informasi tersebut 

termasuk pada laporan keuangan dan laporan pajak penghasilan individual. 

Auditor juga memeriksa lebih nbanyak lagi informasi tentang klien seperti 

efektivitas sistem komputer dan efisiensi operasional perusahaan. 

Kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi informasi berbeda-beda 

tergantung pada informasi yang akan diaudit. Audit terhadap laporan keuangan 

yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, harus menggunakan U.S. GAAP 

atau IFRS sebagai dasarnya. hal tersebut berarti jika auditor sedang mengaudit 

laporan keuangan perusahaan Boeing misalnya, KAP akan menentukan apakah 
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laporan keuangan perusahaan tersebut sudah sesuai dengan kriteria standard 

GAAP atau belum. Untuk audit terhadap internal kontrol pelaporan keuangan, 

internal control tersebut harus memenuhi kriteria yang berhubungan dengan 

kerangka konsertual pengendalian internal seperti Internal Control Integrated 

Framework yang dikeluarkan oleh COSO (Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission). 

Auditor berjuang untuk mempeertahankan tingkat independensi untuk 

menjaga kehandalan laporan auditnya. Auditor yang melaporkan laporan audit 

yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan disebut sebagai auditor 

independen. Meskipun auditor mendapat fee dari klien, mereka harus cukup 

dapat diandalkan tingkat independensinya untuk menghasilkan laporan audit 

yang dapat dipercaya oleh pengguna. Bahkan auditor internal juga harus 

menjaga independensinya dalam membuat laporan auditnya terhadap unit 

operasi perusahaan. Langkah akhir proses audit adalah membuat laporan audit 

yang menunjukkan temuan apa saja selama masa audit berlangsung. Laporan 

harus menginformasikan pengguna tentang tingkat kesesuaian antara informasi 

audit dan kriteria yang dipakai sebagai perbandingan. 

2.6 Kepemilikan Keluarga 

Kepemilikan keluarga dalam penelitian ini memiliki asumsi bahwa 

perusahaan dimiliki secara doominan oleh keluarga. tidak hanya terbatas pada 

kepemilikan atas perusahaan, manajer yang melaksanakan operasional 

perusahaan juga didominasi oleh keluarga. Adanya persamaan kepemilikan dan 

agen tersebut menyebabkan timbulnya misi yang selaras antara agen dan 
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pemilik. Hal tersebut menimbulkan berkurangnya tingkat opportunistik yang 

dilakukan agen terhadap perusahaan (Wang, 2006). Begitu juga dari pihak 

principal atau pemilik, perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan 

perusahaan yang dominan akan lebih memperlakukan agen dengan adil sesuai 

dengan haknya mengingat manajer sebagai agen mayoritas termasuk dalam 

anggota keluarga. kelebihan tersebut menimbulkan tejaganya konservatisme 

laporan keuangan karena berkurangnya motif kecurangan yang mungkin 

dilakukan oleh manajer terhadap perusahaan yang dimiliki secara dominan oleh 

keluarga. 

2.7 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional berarti kepemilikan saham oleh pihak institusi 

lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain (Pramana, 2010). 

Kepemilikan institusi disini adalah kepemilikan institusi pemerintah atas 

perusahaan perbankan. Kepemilikn pemerintah dalam perusahaan berdampak 

besar terhadap perusahaan. Salah satu dampak yang kuat atas terlibatnya 

institusi pemerintah terhadap perusahaan adalah pengendalian oleh institusi 

yang kuat. Pengendalian tersebut dapat mengurangi agency conflict yang 

akhirnya akan menekan agency cost yang harus dikeluarkan oleh pemilik 

perusahaan pada umumnya (Jensen, 1986). Dengan adanya pengurangan biaya 

keagenan, maka konservatisme lebih terjaga dan tingkat manipulasi yang 

dilakukan manajer juga berkurang. 
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2.8 Konservatisme 

Konservatisme merupakan pandangan yang tidak optimis saat menghadapi 

ketidakpastian pengukuran (Subramanyam dan Wild, 2010). Hal yang paling 

sering terjadi sehubungan dengan konsep ini adalah adanya keuntungan yang 

tidak diakui sampai keuntungan tersebut benar-benar terjadi, seperti apresiasi nilai 

tanah. Konservatisme mengurangi tingkat kehandalan akuntansi melalui dua cara. 

Pertama, konservatisme menyajikan aset dan laba terlalu rendah. Kedua, 

konservatisme menyebabkan penundaan kabar baik pada laporan keuangan, 

namun secepatnya mengakui kabar buruk. Konservatisme merupakan penentu 

kualitas laba. Meskipun laporan keuangan yang konservatif mengurangi kualitas 

laba, banyak pemakai yang memandang akun konservatif sebagai tanda kualitas 

laba yang baik. 

Dalam penelitian akademis, konservatisme dibedakan menjadi dua yaitu 

konservatisme tidak bersyarat (Unconditional Conservatism) dan konservatisme 

bersyarat (Conditional Conservatism). Konservatisme tidak bersyarat, yaitu 

bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsistten dalam 

sewan direksi, seperti akuntansi untuk penelitian dan pengembangan. Beban 

penelitian dan pengembangan dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun masih 

mempunyai potensi ekonomi. Oleh karena itu, aset bersih dari perusahaan yang 

melakukan penelitian dan pengembangan secara intensif akan selalu lebih rendah. 

Konservatisme bersyarat mengacu pada pengakuan kerugian secepatnya dan 

pengakuan keuntungan saat keuntungan tersebut benar-benar terjadi. Contoh 

konservatisme bersyarat adalah penurunan potensi arus kas masa depan karena 

adanya penurunan nilai aset seperti PPE dan Goodwill. Sebaliknya, apabila 
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terdapat potensi peningkatan arus kas yang meningkat di masa depan, akuntan 

tidak langsung meningkatkan arus kasnya. Peningkatan arus kas akan dilakukan 

secara perlahan apabila benar-benar terjadi penigkatan arus kas pada laporan 

keuangan. dari kedua macam konservatisme tersebut, konservatisme tidak 

bersyaratlah yang paling berharga bagi analis karena konservatisme tidak 

bersyarat mengkomunikasikan informasi tepat pada saatnya mengenai perubahan 

yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

2.9.1 Pertumbuhan Perusahaan 

Penelitian pertama dilakukan oleh Fatmariani, (2008). Pada penelitian 

Fatmariani, variabel independen yang diteliti adalah struktur kepemilikan 

manajer, debt covenant, dan growth opportunities. Sedangkan variabel 

dependennya adalah konservatisme akuntansi. Sampel yang diteliti adalah 

perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan melaporkan secara publik laporan keuangan dalam tahun fiskal per 

31 Desember dari tahun 2007 s/d 2010 

2.  Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan data yang lengkap 

selama tahun penelitian 

3. Menyajikan laporan keuangan tidak dalam mata uang asing Perusahaan 

yang mempunyai kepemilikan manajerial 

4. Tidak mempunyai leverage yang negatif  

5. Perusahaan yang menyajikan data harga penutupan saham   
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6. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 

penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang negatif antara struktur kepemilikan 

manajerial dengan konservatisme laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan 

hipotesis awal penelitian. Untuk variabel debt covenant yang diproksikan pada 

level leverage, hasilnya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap konservatisme laporan keuangan. Hasil yang sama juga ditunjukkan 

pada variabel growth opportunities yang menunjukkan adanya pengaruh positif 

terhadap konservatisme laporan keuangan. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2013). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio leverage, 

ukuran perusahaan, intensitas modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, 

dan kesempatan tumbuh. Variabel dependen yang digunakan adalah 

konservatisme laporan keuangan. sampel penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang memiliki kepemilikan saham manajerial serta publik dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2011. Hasil 

penelitian menunjukkan tidak semua faktor-faktor berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan akuntansi konservatisme dalam laporan keuangan. hanya 

variabel rasio leverage, intensitas modal dan kesempatan tumbuh saja yang 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Saputri (2013). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah cash flow, company growth, profitability 
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dan investment opportunity set. Untuk variabel dependen, peneliti menggunakan 

konservatisme laporan keuangan dari sampel laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang telah terdaftar di BEI yang melaporkan laporan keuangan dan 

dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Pengujian 

yang dipakai adalah Uji statistik deskriptif dan regresi. Hasil penelitian Saputri 

menunjukkan bahwa cash flow dan Companyy Growth tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme laporan keuangan. Pada variabel independen Profitability dan 

investment opportunity set, secara signifikan menunjukkan pengaruh positif 

terhadap koservatisme laporan keuangan. 

2.9.2 Tingkat Hutang (leverage) 

Penelitian sebelumnya tentang variabel independen leverage dan kaitannya 

dengan konservatisme laporan keuangan dilakukan oleh Pramana (2010). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah corporate governance, 

profitabilitas dan leverage. Corporate governance diproksikan pada kepemilikan 

institutional, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial. 

Sedangkan variabel dependen yang diambil adalah konservatisme laporan 

keuangan. sampel yang digunakan dalam penelitian Pramana adalah Laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-

2008. Teknik analisis data menggunakan uji regresi. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan leverage 

berpengaruh terhadap konservatisme laporan keuangan. sedangkan untuk variabel 

kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak 

menunjukkan adana pengaruh terhadap konservatisme laporan keuangan. 
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Penelitian selanjutnya tentang leverage adalah penelitian oleh Suprihastini 

dan Pusparini (2007). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tingkat kesulitan keuangan dan tingkat hutang perusahaan. Sedangkan 

variabel dependen yang digunakan adalah konservatisme laporan keuangan. 

sampel yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Jakarta periode 2001-2005. Metode analisis dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Kesimpulan yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah tingkat kesulitan keuangan dan tingkat hutang 

perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kebijakan tingkat 

konservatisme laporan keuangan. sementara itu secara partial, tingkat kesulitan 

keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap konservatisme laporan 

keuangan dan pada tingkat hutang tidak memiliki pengaruh terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alhayati (2007) juga membahas tentang 

Leverage. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat 

hutang (leverage) dan tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Variabel 

dependennya adalah konservatisme laporan keuangan. sampel pada penelitian ini 

adalah laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sampai bulan desember 2010 sebanyak 414 perusahaan. Model 

analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa tingat hutang (leverage) berpengaruh signifikan 

positif terhadap konservatisme laporan keuangan. sedangkan pada variabel tingkat 
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kesulitan keuangan perusahaan, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap konservatisme laporan keuangan. 

2.9.3 Risiko Perusahaan 

 Penelitian sebelumnya tentang risiko perusahaan telah dilakukan oleh 

Ningsih (2008). Variabel independen yang di pakai pada penelitian ini adalah 

tingkat kesulitan keuangan dan risiko litigasi. Sedangkan variabel dependennya 

adalah konservatisme laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2008 sampai 2010. Sampel yang digunakan adalah laporan 

keuangan 105 perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI. Metode analisis 

penelitiannya adalah metode regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap konservatisme laporan keuangan, sedangkan pada 

variabel independen risiko perusahaan menunjukkan hasil bahwa risiko litigasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme laporan keuangan 

perusahaan yang telah listing di BEI. 

Selanjutnya adalah penelitian tentang risiko perusahaan yang dilakukan oleh 

Juanda (2007). Penelitian oleh Juanda menggunakan variabel independen risiko 

litigasi dan konservatisme laporan keuangan sebagai variabel dependennya. 

Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

telah listing di bursa efek Indonesia dengan menggunakan metode penyampelan 

bersasaran (purposive Sampling). Metode analisis yang diterapkan adalah Analisis 

pemetaan, analisis deskriptif, dan analisis inferensial. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa manajer akan kurang konservatif dalam melaporkan 
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laporan keuangan untuk mencapai kepentingan reputasi secara jangka pendek. 

Jika dikaitkan dengan risiko litigasi maka risiko litigasi berpengaruh terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

Penelitian sebelumnya yang selanjutnya adalah penelitian oleh Nugroho 

(2012). Variabel independen pada penelitian ini adalah struktur kepemilikan 

manajerial, debt covenant, tingkat kesulitan keuangan perusahaan, dan risiko 

litigasi. Variabel dependen yang digunakan adalah konservatisme laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di bursa efek Indonesia 

pada periode 2008-2010. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

Nugroho adalah analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa strruktur manajerial berpengaruh secara positif tetapi tidak 

signifikan terhadap konservatisme. Untuk variabel independen debt covenant 

menunjukkan hal yang sama dengan struktur kepemilikan yaitu positif tidak 

signifikan terhadap konservatisme laporan keuangan. tingkat kesulitan keuangan 

menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap konservatisme, sedangkan risiko 

litigasi menunjukkan pengaruh yang positif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kualitas auditor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap konservatisme laporan keuangan. 

2.9.4 Reputasi KAP 

Penelitian sebelumnya tentang reputasi KAP adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Veres et al (2013). Dalam penelitian Veres et al., variabel 

independen yang digunakan adalah mekanisme Corporate Governance dan 

kualitas kantor akuntan publik. Untuk variabel Corporate Governance diprosikan 
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pada variabel kepemilikan manajer, proporsi dewan komisaris, ukuran dewan 

komisaris dan kepemilikan institusional. Untuk variabel dependen penelitian ini 

menggunakan variabel konservatisme laporan keuangan pada industri perbankan 

di Indonesia periode 2009-2011 dengan 88 sampel perbankan yang ada di 

Indonesia sebagai obyek penelitiannya. Metode analisis yang dipakai adalah 

analisis linier berganda. Kesimpulan penelitian ini adalah semua variabel 

independen tidak menunjukkan adanya hubungan dengan variabel dependennya. 

Pada hasil penelitian secara partial diperoleh hasil bahwa hanya variabel dewan 

komisaris yang menunjukkan hubungan positif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Susiana dan 

Herawaty (2007). Penelitian ini menggunakan reputasi auditor sebagai variabel 

independennya. Ukuran kualitas auditor yang dipakai adalah ukuran kantor 

akuntan publik (big4 dan non-big4). Untuk variabel dependen, penelitian ini 

mengangkat konservatisme laporan keuangan. sampel yang diteliti adalah laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di ICMD dan BEI pada periode 2000-2003. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Penelitian lainnya tentang reputasi KAP dilakukan oleh Jama’an (2008). 

Variabel indenpenden yang digunakan adalah Mekanisme corporate governance 

(kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen) dan kualitas 

kantor akuntan publik. Variabel dependen yang dipakai adalah Integritas laporan 

keuangan. Sampel dan populasi peneelitian adalah Perusahaan manufaktur yang 

telah go publik pada periode 2003-2006. Metode analisis yang digunakan adalah 
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analisis multiple regression dengan bantuan program SPSS for Windows. Hasil 

penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh antara mekanisme corporate 

governance (kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit) 

serta kualitas kantor akuntan publik menunjukkan hasil yang positif signifikan 

terhadap konservatisme laporan keuangan.  

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2010). Dalam 

penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, 

komite audit dan kualitas auditor. Sedangkan variabel dependennya adalah 

konservatisme laporan keuangan. penelitian ini dilakukan secara empiris yang 

menguji laporankeuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2007-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semua variabel independen yang terdiri dari komisaris independen, komite audit 

dan kualitas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme 

laporan keuangan. 

2.9.5 Kepemilikan Keluarga 

Penelitian sebelumnya tentang kepemilikan keluarga telah dilakukan oleh 

Weku (2013). Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektifitas dewan 

komisaris, efektifitas komite audit, dan kepemilikan keluarga. Untuk variabel 

dependen, digunakan konservatisme laporan keuangan beberapa perusahaan yang 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang bergerak di industri manufaktur. 

2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian di tahun amatan. 
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3. Perusahaan yang memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan 

penelitian ini pada tahun amatan. 

4. Periode amatan tahun 2010. 

Metode analisis data yang dipakai adalah C-score dan analisis regresi linier 

berganda. Dengan menggunakan metode c-skor, menghasilkan kesimpulan bahwa 

tidak ada variabel independen yang berhubungan secara signifikan dengan 

konservatisme laporan keuangan. Tetapi, pada penelitian konservatisme yang 

berbasis pasar (book-to-market) menunjukkan adanya hubungan antara variabel 

independen dewan komisaris dengan konservatisme laporan keuangan. 

2.9.6 Kepemilikan Institusional 

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

konservatisme laporan keuangan dilakukan oleh Hardiningsih (2010). Variabel 

independen pada penelitian ini adalah komisaris independen, ukuran dewan 

omisaris dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependennya adalah 

konservatisme laporan keuangan. sampel data laporan keuagnan yang diteliti 

diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2005-2008. Metode analisis data yang diterapkan adalah metode analisis 

regresi linier berganda. Kesimpulan yang diperoleh adalah, dari tiga variabel 

independen yang diteliti, hanya variabel kepemilikan manajerial saja yang 

memiliki pengaruh terhadap konservatisme laporan keuangan. sedangkan pada 

variabel komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan 

institusional tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 
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Penelitian lainnya tentang kepemilikan indtitusional dilakukan oleh Pranata 

(2003). Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

mekanisme Corporate Governance dan konservatisme laporan keuangan sebagai 

variabel dependennya. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 1995-2000. Metode analisis penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda. Kesimpulan pada penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

konservatisme laporan keuangan perusahaan yang listing di BEI periode 1995-

2000. 

2.9.7 Tabel Penelitian Terdahulu ( Tabel 1.1 ) 

No Peneliti Variabel penelitian Sampel Metode 

analisis 

Hasil penelitian 

1  Fatmariani, 

(2008) 

 

 Variabel 

Independen : 

struktur 

kepemilikan 

manajer, debt 

covenant, dan 

growth 

opportunities 

 Variabel 

Dependen : 

konservatisme 

akuntansi. 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

dan melaporkan 

secara publik laporan 

keuangan dalam 

tahun fiskal per 31 

Desember dari tahun 

2007 s/d 2010.  

Analisis 

regresi 

berganda 

1. Terdapat 

pengaruh yang 

negatif antara 

struktur 

kepemilikan 

manajerial 

dengan 

konservatisme 

2. Leverage 

berpengaruh 

positif terhadap 

konservatisme 

3. Growth 

opportunities 

berpengaruh 

positif terhadap 

konservatisme  

2 Alfian (2013) 

 

 Variabel 

independen : 

rasio leverage, 

ukuran 

perusahaan, 

intensitas modal, 

kepemilikan 

manajerial, 

Perusahaan 

manufaktur yang 

memiliki 

kepemilikan saham 

manajerial serta 

publik dan terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Analisis 

regresi 

berganda 

1. Leverage, 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme  

2. Intensitas modal 

berpengaruh 

signifikan 
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kepemilikan 

publik, dan 

kesempatan 

tumbuh. 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme 

selama periode 2009-

2011. 

terhadap 

konservatisme 

3. Kesempatan 

tumbuh 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

4. Kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme  

5. Kepemilikan 

publik tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

6. Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme  

3 Saputri, 

(2013) 

  

 Variabel 

independen : 

cash flow, 

company 

growth, 

profitability dan 

investment 

opportunity set. 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme 

laporan 

keuangan 

 

Perusahaan yang 

telah terdaftar di BEI 

yang melaporkan 

laporan keuangan 

dan dipublikasikan 

pada Indonesian 

Capital Market 

Directory (ICMD). 

Uji statistik 

deskriptif 

dan regresi 

1. Cash flow tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

2. Company 

Growth tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

3. Profitability 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

konservatisme 

4. Investment 

opportunity set 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

koservatisme  

4 Pramana, 

(2010) 
 Variabel 

independen : 

profitabilitas, 

leverage, 

Laporan keuangan 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Uji regresi 1. Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

terhadap 
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leverage 

 

kepemilikan 

institutional, 

komisaris 

independen, 

komite audit dan 

kepemilikan 

manajerial. 

Variabel 

dependen : 

konservatisme 

laporan 

keuangan  

tahun 2006-2008. konservatisme  

2. Kepemilikan 

institusional 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

3. Komisaris 

independen 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

4. Komite audit. 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

5. Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

6. Leverage 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

5 Suprihastini 

dan Pusparini 

(2007) 

 Variabel 

independen : 

tingkat kesulitan 

keuangan dan 

tingkat hutang 

perusahaan. 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme 

laporan 

keuangan. 

Laporan keuangan 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa 

efek Jakarta periode 

2001-2005 

Analisis 

regresi 

berganda 

1. Tingkat 

kesulitan 

keuangan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

2. Tingkat hutang 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

konservatisme  

3. Secara Partial, 

tingkat kesulitan 

keuangan 

memiliki 

pengaruh yang 

positif terhadap 

konservatisme  

4. Secara partial 

tingkat hutang 

tidak memiliki 

pengaruh 

terhadap 

konservatisme  
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6 Alhayati, 

(2007) 
 Variabel 

independen : 

tingkat hutang 

(leverage) dan 

tingkat kesulitan 

keuangan 

perusahaan 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme 

laporan 

keuangan.  

Laporan keuangan 

seluruh perusahaan 

yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia 

(BEI) sampai bulan 

desember 2010 

sebanyak 414 

perusahaan. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

1. Tingkat hutang 

(leverage) 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

konservatisme  

2. Tingkat 

kesulitan 

keuangan 

perusahaan, 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme  

7 Ningsih, 

(2013).  
 Variabel 

dependen : 

tingkat kesulitan 

keuangan dan 

risiko litigasi. 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme 

laporan 

keuangan  

Laporan keuangan 

105 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2008 

sampai 2010 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

1.  Tingkat 

kesulitan 

keuangan 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

konservatisme  

2.  Risiko litigasi 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

konservatisme  

8 Juanda, (2007)   Variabel 

independen : 

risiko litigasi 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme 

laporan 

keuangan 

laporan keuangan 

perusahaan 

manufaktur yang 

telah listing di bursa 

efek Indonesia. 

Analisis 

pemetaan, 

analisis 

deskriptif, 

dan analisis 

inferensial 

Risiko litigasi 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

laporan 

keuangan 

9 Nugroho, 

(2012)  
 Variabel 

independen : 

struktur 

kepemilikan 

manajerial, debt 

covenant, 

tingkat kesulitan 

keuangan 

perusahaan, dan 

risiko litigasi. 

 Variabel 

dependen :  

konservatisme 

laporan 

laporan keuangan 

perusahaan 

manufaktur yang 

sudah terdaftar di 

bursa efek Indonesia 

pada periode 2008-

2010 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

1. Struktur 

manajerial 

berpengaruh 

secara positif 

tidak signifikan 

terhadap 

konservatisme 

2. Debt covenant 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

3. Tingkat 
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keuangan kesulitan 

keuangan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

konservatisme 

4. Risiko litigasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

konservatisme  

10 Veres et al., 

2013)  

KAP 

 Variabel 

independen : 

mekanisme 

kualitas kantor 

akuntan publik, 

Corporate 

Governance 

diprosikan pada 

kepemilikan 

manajer, 

proporsi dewan 

komisaris, 

ukuran dewan 

komisaris dan 

kepemilikan 

institusional. 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme 

Industri perbankan di 

Indonesia periode 

2009-2011 dengan 88 

sampel perbankan 

yang ada di 

Indonesia. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

1. Mekanisme 

Corporate 

governance 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

2. Kualitas KAP 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

3. Dewan 

komisaris 

menunjukkan 

hubungan positif 

terhadap 

konservatisme 

11 Susiana dan 

Herawaty 

(2007) 

 Variabel 

independen : 

reputasi auditor 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme 

laporan 

keuangan.  

Laporan keuangan 

perusahaan yang 

terdaftar di ICMD 

dan BEI pada periode 

2000-2003. 

Regresi 

linier 

berganda 

Kualitas auditor 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

12 Jama’an 

(2008)  
 Variabel 

indenpenden : 

Mekanisme 

corporate 

governance 

(kepemilikan 

institusional, 

komite audit, 

komisaris 

independen) dan 

kualitas kantor 

akuntan publik. 

 Variabel 

dependen : 

Perusahaan 

manufaktur yang 

telah go publik pada 

periode 

2003-2006. 

 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

1. Mekanisme 

corporate 

governance 

(kepemilikan 

institusional, 

komisaris 

independen dan 

komite audit) 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

2. Kualitas kantor 

akuntan publik 

menunjukkan 
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Integritas 

laporan 

keuangan.  

 

hubungan yang 

positif signifikan 

terhadap 

konservatisme  

13 Dewi (2010)  Variabel 

independen : 

komisaris 

independen, 

komite audit dan 

kualitas auditor. 

 Variabel 

dependen : 

adalah 

konservatisme 

laporan 

keuangan.  

Laporan keuangan 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada 

periode 2007-2010 

Regresi 

linier 

berganda 

1. Komisaris 

independen 

berpengeruh 

secara signifikan 

terhadap 

konservatisme  

2. Komite audit 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

konservatisme  

3. Kualitas auditor 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

konservatisme  

14 Weku (2013) 

keluarga 

 Variabel 

independen : 

Efektifitas 

dewan 

komisaris, 

efektifitas 

komite audit, 

dan kepemilikan 

keluarga. 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme 

laporan 

keuangan 

 

Perusahaan yang 

memiliki kriteria 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang 

bergerak di 

industri 

manufaktur. 

2. Perusahaan yang 

tidak mengalami 

kerugian di tahun 

amatan. 

3. Perusahaan yang 

memiliki 

kelengkapan 

informasi yang 

dibutuhkan 

penelitian ini 

pada tahun 

amatan. 

4. Periode amatan 

tahun 2010. 

C-skor dan 

regresi 

linier 

1. Efektifitas 

dewan komisaris 

tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

konservatisme  

2. Efektifitas 

komite audit 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

3. Kepemilikan 

keluarga tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme  

4. Dewan 

komisaris 

berhubungan 

dengan 

konservatisme  

15 Hardiningsih 

(2010)  
 Variabel 

independen :  

kepemilikan 

manajerial, 

komisaris 

independen, 

Laporan keuangan 

yang diteliti diambil 

dari laporan 

keuangan perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

Regresi 

linier 

berganda 

1. Komisaris 

independen 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  
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ukuran dewan 

komisaris dan 

kepemilikan 

institusional. 

 Variabel 

dependen :  

konservatisme 

laporan 

keuangan.  

periode 2005-2008. 2. Ukuran dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

3. Kepemilikan 

institusional 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

4. Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme  

16 Pranata (2003)  Variabel 

independen : 

mekanisme 

Corporate 

Governance 

 Variabel 

dependen : 

konservatisme  

Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 

1995-2000. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

konservatisme 

laporan keuangan. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat beberapa variabel independen 

yang dapat mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Variabel 

independen yang dipakai adalah pertumbuhan perusahaan, tingkat hutang 

(leverage), risiko perusahaan, reputasi auditor, kepemilikan institusional dan 

kepemilikan keluarga. Untuk variabel dependen, peneliti menggunakan 

penerapan praktik konservatisme pada laporan keuangan. untuk lebih detailnya, 

berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini :  
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

2.10 Hipotesis 

2.10.1 Pertumbuhan Perusahaan Dan Konservatisme 

Pertumbuhan perusahaan merupakan indikator penting untuk menilai 

secara keseluruhan tentang kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik 

akan berdampak pada pertumbuhan perusahaan yang meningkat. Kinerja 

perusahaan dapat dijabarkan lagi menjadi praktik pencatatan akuntansi yang 

baik, kinerja manajemen yang baik, pengambilan strategi yang tepat dan lain 

sebagainya. Untuk pencatatan ukuntansi yang baik, tentunya harus sesuai 

dengan aturan pencatatan laporan keuangan yang berlaku. Selain itu, laporan 

keuangan juga harus benar-benar merepresentasikan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya. Menjaga laporan keuangan agar sesuai dengan keadaan nyata 

perusahaan merupakan praktik konservatisme akuntansi. Penelitian terdahulu 

tentang pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap konservatisme laporan 

H+ 

Pertumbuhan Perusahaan 

Leverage 

Risiko Perusahaan 

Reputasi Auditor 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Keluarga 

Konservatisme Laporan Keuangan 

H+ 

H- 

H- 

H+ 

H+ 
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keuangan dilakukan oleh Fatmariani, (2008) yang menghasilkan kesimpulan 

bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap konservatime 

laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Harahap (2012) yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

perusahaan yang melakukan pencatatan laporan keuangan yang konsevatif 

identik dengan perusahaan yang tumbuh. Pada penelitian lain yang dilakukan 

oleh  Alfian (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme laporan keuangan. Sesuai 

dengan argumentasi dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti menarik hipotesis 

dari variabel pertumbuhan perusahaan yaitu : 

Ho1 : pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

Ha1 : pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme 

laporan keuangan. 

2.10.2 Leverage dan konservatisme 

Leverage menunjukkan seberapa besar porsi hutang yang diambil oleh 

perusahaan yang tercantum di dalam neraca. Sesuai dengan teori akuntansi 

positif (The Debt covenant Hypothesis), semakin besar perusahaan melakukan 

kecurangan pada perjanjian hutang, maka akan semakin besar kemungkinan 

manajer melakukan pergeseran pelaporan pendapatan masa yang akan datang 

menjadi pendapatan masa kini (Watts and Zimmerman 1990). Dari kalimat 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil 
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penelitian sebelumnya oleh Zmijewski dan Hagerman, (1981) serta Lasdi 

(2009) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. Sesuai dengan argumentasi dan penelitian 

tersebut, peneliti mengajukan hipotesis bahwa : 

Ho2: leverage tidak berpengaruh negatif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 

Ha2: leverage berpengaruh negatif terhadap konservatisme laporan keuangan. 

2.10.3 Risiko Perusahaan Dan Konservatisme 

Risiko perusahaan menunjukkan kemungkinan masalah yang akan dialami 

oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, risiko perusahaan yang dibahas adalah 

risiko litigasi. Risiko litigasi bisa timbul dari dua pihak yaitu dari kreditur dan 

dari investor (Juanda, 2007). Ditinjau dari sisi kreditur maupun dari sisi 

investor, risiko litigasi berpotensi menyebabkan masalah terhadap perusahaan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan bisa menggunakan teori 

decision. Menurut teori decision, keputusan yang tepat dapat diambil dengan 

memperhatikan dua unsur yaitu knowledge dan prior information (Berger 

1995). Masalah yang timbul akibat risiko litigasi akan berpengaruh buruk 

terhadap usaha pembentukan laporan keuangan yang konservatif. Penelitian 

sebelumnya tentang risiko litigasi oleh Ningsih, (2013) dan Hati, (2011) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara risiko litigasi terhadap 

konservatisme laporan keuangan. berdasarkan penelitian terdahulu dan adanya 

hubungan negatif risiko litigasi terhadap konservatisme laporan keuangan 

tersebut, peneliti menarik hipotesis bahwa :  
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Ho3 : risiko perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

laporan keuangan. 

Ha3 : risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 

2.10.4 Reputasi Auditor Dan Konservatisme 

Semakin baik reputasi auditor, maka kinerja auditor dalam pemberian 

opini audit laporan keuangan juga dapat dikatakan semakin berkualitas (De 

Angelo, 1981). Sesuai dengan the information perspective, manajer secara suka 

rela menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan (Godfrey, 

2010).  

Laporan keuangan dengan opini audit yang berkualitas akan diterbitkan 

kepada pihak eksternal dan akan dimanfaatkan oleh investor untuk mengambil 

keputusan investasinya. Jika laporan keuangan telah diaudit oleh KAP dengan 

reputasi yang bagus, maka sesuai dengan hasil penelitian De Angelo, laporan 

keuangan akan merepresentasikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai 

kinerja perusahaan. Teori tersebut juga diperkuat dengan penelitian sebelumnya 

oleh Jama’an (2008) dan penelitian Dewi (2010). Kedua penelitian tersebut 

menghasilkan kesimpulan bahwa reputasi auditor yang tergolong pada KAP 

big4 dan non-big4 berpengaruh positif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. Dengan adanya penelitian terdahulu dan teori tersebut, peneliti 

merumuskan hipotesis bahwa : 

Ho4 : reputasi auditor tidak berpengaruh positif terhadap konservatisme laporan 

keuangan 
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Ha4 : reputasi auditor berpengaruh positif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 

2.10.5 Kepemilikan Institusional Dan Konservatisme 

Kepemilikan institusional atas perusahaan diyakini memiliki kemampuan 

yang lebih baik dibanding dengan kepemilikan individu dalam hal pengawasan 

kegiatan manajemen (Racmawati dan Triatmoko 2007). Pengawasan yang lebih 

baik akan meminimalkan biaya keagenan (Agency Cost) yang harus 

dikeluarkan. Akibatnya, gaji yang diberikan kepada manajer juga sesuai dengan 

kinerja yang diberikan tanpa memerlukan adanya potongan sebagai kompensasi 

untuk biaya keagenan. Pengawasan yang lebih baik juga berpengaruh secara 

baik terhadap konservatisme dengan meminimalisir kemungkinan kecurangan 

manajer. Penelitian sebelumnya Pranata (2003) menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap konservatisme akuntansi. 

Berdasarkan argumentasi dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho5 : kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

Ha5 : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap konservatisme 

laporan keuangan. 

2.10.6 Kepemilikan Keluarga Dan Konservatisme 

Perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi, biasanya memiliki 

manajer yang didominasi oleh anggota keluarga tersebut. Terlibatnya anggota 
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keluarga sebagai manajer menyebabkan lebih rendahnya biaya keagenan yang 

harus dibayarkan. Selain itu perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang 

dominan lebih sedikit melakukaan tindakan yang opportunistik terhadap 

pelaporan laba perusahaan (Wang, 2006). Hal tersebut berpengaruh baik bagi 

konservatisme laporan keuangan. penelitian yang dilakukan oleh Wang (2006), 

Jaggi et al. (2009), dan Siregar dan Utama (2008) yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. Dengan adanya teori dan hasil penelitian 

sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ho6 : kepemilikan keluarga tidak berpengaruh positif terhadap konservatisme 

laporan keuangan. 

Ha6 : kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Data, Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdapat pada Bank Indonesia tahun 2010-2012. Sampel laporan keuangan 

perusahaan perbankan di Indonesia yang sudah di periksa oleh pihak 

independen. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Berikut 

kriteria sampel yang digunakan antara lain : 

1. Tersedia laporan keuangan tahun 2010-2012 

2. Memiliki data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penulis. 

3. Perusahaan perbankan tidak melakukan delisting selama periode 

penelitian (2010-2012) 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik 

sampling dari beberapa laporan keuangan perbankan syariah maupun 

konvensional di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

dokumentasi pada data sekunder berupa laporan keuangan perbankan yang 

terdapat pada Bank Indonesia periode 2010-2012 yang telah di audit pihak 

independen. 
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3.3 Definisi Operasional Variabel  

3.3.1 Variabel Independen 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 6 variabel independen, yaitu 

pertumbuhan perusahaan, tingkat hutang (leverage), risiko perusahaan, reputasi 

auditor, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga. berikut adalah 

ulasan singkat tentang variabel independen penelitian. 

1. Pertumbuhan Perusahaan, pertumbuhan perusahaan diproksikan 

terhadap return on equity (ROE) yang dihitung dengan 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total equitas 

(Subramanyam dan Wild, 2010) : 

Return On Equity = 
Laba Bersih Setelah Pajak

Rata−Rata Ekuitas Pemegang Saham
 

2. Tingkat Hutang (leverage), tingkat hutang diproksikan pada 

perhitungan Debt to Equity Ratio dengan membandingkan total hutang 

dengan total Modal perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010) : 

Debt to Asset Ratio = 
Total Hutang

Total Aset
 

3. Risiko perusahaan, risiko perusahaan diproksikan pada risiko litigasi 

perusahaan yang dihitung dengan mengukur tingkat LIKit, LEVit dan 

UKRit (Ningsih, 2013). Ketiga variabel tersebut akan dijumlahkan 

untuk mengukur tingkat risiko litigasi. Semakin tingi nilai 

penjumlahan, maka risiko litigasi juga semakin tinggi. Berikut 

penjabaran penilaian risiko litigasi : 
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LIKit =  
Hutang Jangka Pendek

Aktiva Lancar  
 

LEVit =  
Hutang Jangka Panjang

Total Aktiva 
 

UKRit = Log  Natural Total aktiva  

Dalam hal ini:   

 LIKit = likuiditas perusahaan i selama periode t  

 LEVit = leverage perusahaan i selama periode t  

 UKRit = ukuran perusahaan i selama periode t  

4. Reputasi auditor, reputasi auditor diproksikan pada reputasi KAP yang 

tergolong Big4 dan nonBig4 yang diukur dengan variabel dummy. 

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP big 4 akan diberi nilai 1 dan 

laporan keuangan yang tidak diaudit oleh KAP big4 akan diberi nilai 0. 

5. Kepemilikan institusional, kepemilikan institusional diproksikan pada 

perhitungan  kepemilikan saham bank oleh institusi dibandingkan 

dengan total saham yang beredar.  

Kepemilikan institusional = 
Kepemilikan Saham Bank

Total Saham Beredar
 

6. Kepemilikan keluarga, kepemilikan keluarga diproksikan pada 

persentase kepemilikan keluarga atas sebuah bank. 

Persentase kepemilikan keluarga = 
Saham Milik Keluarga

Total Saham Beredar
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3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme laporan 

keuangan. konservatisme laporan keuangan dalam penelitian ini diproksikan 

pada earning/accrual measures dengan membandingkan selisih antara laba 

bersih dan arus kas operasi dengan total aktiva. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian sebelumnya oleh Givolyn dan Hayn (2002). Nilai yang semakin 

negatif dari perhitungan total akrual menunjukkan semakin tinggi tingkat 

konservatisme laporan keuangannya dan sebaliknya. 

Total Akrual = 
Laba bersih − Arus Kas Operasi

Total Aktiva
 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

metode analisis data kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan 

perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan propram 

EVIEWS (Winarno, 2011).  

3.4.1 Pengujian Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik 

sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. 

Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Data yang digunakan 

adalah data Panel yang berupa laporan keuangan perbankan pada tahun 2010 

sampai 2012. 
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3.4.1.1 Pemusatan Data 

Dalam penelitian ini, ukuran pemusatan data dilakukan dengan 

menggunakan beberapa perhitungan seperti mean, maksimum atau 

minimum, median dan standard deviasi. 

1. Mean adalah rata-rata data, diperoleh dengan menjumlahkan 

seluruh data dan membaginya dengan cacah data. 

Rata-Rata = 
Jumlah Seluruh Data

Banyaknya Data
 

2. Median adalah nilai tengah atau rata-rata nilai tengah (bila 

datanya genap) saat datanya diurutkan dari nilai terkecil ke nilai 

terbesar. Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah 

terpengaruh oleh outliner, terutama dibandingkan dengan mean. 

3. Maksimum dan Minimum, adalah nilai paling besar dan nilai 

paling kecil dari sekumpulan data. 

3.4.1.2 Penyebaran Data 

Penyebaran data penelitian dilakukan dengan menghitung skewness, 

standar deviasi dan kurtosis. Berikut uraian rumusnya : 

1. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. 

Skewness diukur dengan rumus : 

 

S = 
1

𝑁
∑ ( 

𝑦1−𝑦 ̅

�̂�
 )

3
𝑛
𝑖−1  
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Dengan �̂� adalah estimator deviasi standar yang dihitung 

berdasarkan rumus : 

�̂� = s√
𝑁−1

𝑁
 

Skewness dari suatu distribusi simetris adalah nol. Positive skewness  

menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi 

kanan dan Negative skewness memiliki ekor panjang di kiri. 

2. Standar deviasi adalah ukuran disperse atau penyebaran data. 

Rumusnya adalah : 

S = √
∑ (𝑦1−𝑦 ̅)2𝑛

𝑖=1

𝑁−1
 

3. Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis dihitung 

dengan rumus : 

K = 
1

𝑁
∑ ( 

𝑦1−𝑦 ̅

�̂�
 )4𝑛

𝑖−1  

Dengan �̂� adalah estimator bias terhadap varians. Kurtosis suatu 

data yang terdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka 

distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Bila kurtosis kurang 

dari 3, distribusi datanya datar (playkurtic) disbanding dengan data 

berdistribusi normal. 
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3.4.2 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi 

normal. Pengujian dapat dilakukan lebih akurat dengan alat analisis dan Eviews 

yang menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. 

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal (Winarno, 2011). Uji ini mengukur perbedaan perbedaan skewness dan 

kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Rumus 

yang digunakan adalah : 

Jarque-Bera = 
𝑁−𝑘

6
[𝑠² +

(𝐾−3)

4
] 

S adalah skewness, K adalah kurtosis, dan k menggambarkan banyaknya 

koefisien yang digunakan di dalam persamaan. Data terdistribusi normal jika 

angka Jarque-Bera di atas 0,8637 (lebih dari 5%). 

3.4.3 Model Regresi Data Panel 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

merupakan gabungan dari data time series dan cross section. Langkah pertama 

yang dilakukan untuk melakukan regresi data panel adalah dengan uji chow untuk 

memilih model regresi antara common effect atau fix effect. Jika data tidak lolos 

uji chow, maka selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk memilih model 

regresi Fixed effect atau Random Effect. Pengujian tambahan untuk menentukan 

model regresi juga dapat dilakukan dengan menghitung nilai LM setelah 

dibandingkan dengan nilai pada tabel Chi-Square. 
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3.4.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh hasil regresi yang 

bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau Best 

Linier Unbiased Estimator (BLUE). Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dari 

pengujian tersebut adalah uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji 

heterokedastisitas.  

3.4.4.1 Uji Multikolinieritas 

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui adanya 

hubungan linier antar variabel independen (Winarno, 2011). Kondisi 

terjadinya multikolinier ditunjukan dengan berbagai informasi berikut :  

 Nilai R² tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak 

signifikan. 

 Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen, 

bila koefisien rendah maka tidak terdapat multikolinieritas. 

 Melakukan regresi auxiliary, dengan menentukan nilai F 

menggunakan  

 

Rumus : Fi = 

[
R²χ1χ2…χk

(k−2)
]

[
1−R²χ1χ2…χk

n−k+1
]
 

Jika nilai F hitung > F kritis pada α dan derajat kebebasan tertentu, 

maka model tersebut mengandung unsur multikolinieritas. 
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3.4.4.2 Uji Heteroskesdastisitas 

Pada uji heteroskesdastisitas terdapat 3 asumsi dalam model regresi, 

yaitu : 1) residual 𝑒𝑖 memiliki nilai rata-rata nol, 2) residual memiliki 

varian yang konstan atau var(𝑒𝑖) = 𝜎2 dan 3) residual suatu observasi tidak 

saling berhubungan dengan residual observasi lainnya atau cov(𝑒𝑖, 𝑒𝑗) = 0 

sehingga menghasilkan estimator yang BLUE Winarno (2011). Apabila 

asumsi (1) tidak terpenuhi, yang terpengaruh adalah slope estimator dan 

hal ini tidak membawa konsekuensi serius dalam analisa eknometris. 

Sedangkan jika asumsi (2) dan (3) tidak terpenuhi, maka akan membawa 

dampak serius bai prediksi dengan model yang dibangun. Nilai residual 

sulit memiliki varian yang konstan. Hal tersebut sering terjadi pada data 

yang bersifat data cross section dibanding data yang runtut waktunya. 

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya heterokedastisitas, ada dua metode 

yang bisa dipakai yaitu metode grafik dan uji park. 

3.4.4.3 Uji Autokorelasi 

Otokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah timbul pada 

data yang bersifat runtut waktunya karena berdasarkan sifatnya data masa 

sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun 

demikian, tetap dimungkinkan otokorelasi dijumpai pada data cross 

section. Otokorelasi disebabkan oleh beberapa sebab. Menurut Gujarati 

(2003) beberapa penyebabnya adalah : 

1. Data mengandung pergerakan naik turun secara musiman 
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2. Kekeliruan memanipulasi data 

3. Data yang runtut waktunya, meskipun data dianalisis dengan 

model 𝑦𝑡 = a + b𝑥1 + 𝑒𝑡  . Karena datanya bersifat runtut maka 

berlaku juga 𝑦𝑡−1 = a + b𝑥𝑡−1 + 𝑒𝑡−1  

4. Data yang dianalisis tidak bersifat stasioner 

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memeriksa ada atau 

tidaknya otokorelasi dalam sebuah data. Cara tersebut adalah uji Durbin-

Watson dan Uji Breusch-Godfrey. 

3.5 Pengujian hipotesis 

  Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier 

berganda. Persamaan yang digunakan adalah : 

KONS𝑖𝑡  = α𝑖𝑡 + β𝑖 1 GRW𝑖𝑡  + β𝑖 2 LEV𝑖𝑡  + β𝑖 3 AUD𝑖𝑡  + β𝑖 4 RSK𝑖𝑡  + β𝑖 5 

INS𝑖𝑡 + β𝑖 6 FML𝑖𝑡  + 𝑒𝑖𝑡  

Keterangan : 

GRW𝑖𝑡  =  Pertumbuhan Perusahaan (Growth) pada tahun ke-t 

LEV𝑖𝑡  = Tingkat Hutang (Leverage) pada tahun ke-t 

AUD𝑖𝑡  = Reputasi Auditor pada tahun ke-t 

RSK𝑖𝑡  = Risiko Perusahaan pada tahun ke-t 

INS𝑖𝑡  = Kepemilikan Institusional pada tahun ke-t 

FML𝑖𝑡  = Kepemilikan Keluarga (Family Firm) pada tahun ke-t 

𝑒𝑖𝑡  = Error pada tahun ke-t 
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α𝑖𝑡  = Konstanta pada tahun ke-t 

β𝑖 1 - β𝑖 6 = Koefisien Regresi 

3.5.1 Uji t  

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel 

independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai (p-

value) dibawah 5%. Langkah-langkah uji t sebagai berikut : 

1. Menentukan formulasi hipotesis 

- Untuk variabel  independen leverage dan risiko perusahaan 

H𝑜2 & H𝑜3  ≥ 0  

H𝑎2 & H𝑎3 ≤ 0 

- Untuk variabel independen pertumbuhan perusahaan, reputasi 

auditor, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga. 

Ho1 , Ho4 , Ho5 & Ho6  ≤ 0 

Ho1 , Ho4 , Ho5 & Ho6  ≥ 0 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α = 5%) 

3. Kriteria pengujian 

- Membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel 

Jika t-hitung ≤ t-tabel maka Ho tidak dapat ditolak. 

Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho  ditolak. 

- Selain itu bisa dilihat dari P value  yang muncul. 

Jika P value < α maka Ha  diterima 

jika P value > α maka Ha  ditolak 
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Pengujian dengan membandingkan t-tabel dengan t-statistik dilakukan 

dengan menggunakan uji ANOVA dan Uji Kruskal Wallis. Perbedaan penentuan 

penggunaan uji Kruskal dan Wallis didasarkan atas jenis distribusi data. Uji 

ANOVA dapat digunakan jika data terdistribusi secara Normal, sedangkan Uji 

Kruskal Wallis digunakan pada data yang tidak terdistribusi Normal. Pada Uji 

Kruskal, nilai t-tabel ditentukan dengan melihat tabel Chi-Square pada buku 

(Gujarati, 2006) dengan derajat kebebasan (k-10), sedangkan t-hitung 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut :  

H = 
12

𝑛(𝑛+1)
 𝑥 ∑

𝑅𝑖2

𝑛𝑖
− 3(𝑛 + 1)𝑘

𝑖  

H = nilai Kruskal Wallis 

𝑛𝑖= jumlah sampel pada kelompok i 

𝑅𝑖 = jumlah peringkat pada kelompok i 

n = jumlah observasi penelitian 

3.5.2 Uji  Adjusted R Squared (𝐑𝟐) 

Uji Adjusted R Squared (R2) merupakan pengujian yang digunakan dalam 

penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan Antara variabel 

dependen dan variabel independen yang digunakan. Nilai yang didapat dalam 

pengujian ini selalu berada disntara 0 dan 1 (Winarno, 2011). Semakin besar 

nilai R2, maka semakin baik kualitas model serta semakin dapat menjelaskan 

hubungan Antara variabel independen dan variabel dependen penelitian. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Dan Objek Penelitian 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sebanyak 30 perusahaan 

perbankan. Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan 

kriteria sampel sebagai berikut : 

1. Tersedia laporan keuangan tahun 2010-2012 

2. Memiliki data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penulis 

3. Perusahaan perbankan tidak melakukan delisting selama periode 

penelitian (2010-2012). 

Berdasarkan kriteria sampel yang digunakan oleh penulis, diperoleh 

sebanyak 30 perusahaan perbankan yang digunakan dalam penelitian ini. Daftar 

perusahaan perbankan yang dimaksud dapat dilihat di dalam lampiran I. 

Informasi yang terdapat pada lampiran I adalah daftar perusahaan perbankan 

yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang menjadi objek penelitian penulis. 

Total objek penelitian yang dipakai adalah sebanyak 30 perusahaan perbankan 

dengan periode amatan 2010 sampai tahun 2012. Total observasi pada penelitian 

ini adalah 90 observasi. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian 

terdistribusi normal atau tidak. Terkait dengan uji normalitas tersebut, data yang 

digunakan oleh penulis menunjukkan hasil residual yang tidak terdistribusi 
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dengan normal. Peneliti melakukan outlier atas beberapa data penelitian karena 

data tidak terdistribusi normal. Berikut adalah data yang dijadikan outlier dan 

dikeluarkan dari sampel penelitian yang meliputi setiap variabel independen yang 

diteliti : 

Tabel 4.1 

Data outlier penelitian 

  keterangan Jumlah 

 Perusahaan Amatan   30 

 Jumlah Observasi (2010-2012) (30 x 3) 90 

 Outlier   7 

Final Observasi (90 - 7) 83 

 Sumber : Data Olahan Penulis 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik 

sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian 

seperti jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) 

dan standar deviasi. Data yang digunakan adalah data Panel yang berupa 

laporan keuangan perbankan pada tahun 2010 sampai 2012. 

 Sesuai dengan perhitungan statistik deskriptif data dari variabel 

Konservatisme (KONS), Pertumbuhan Perusahaan (GRW), Leverage (LEV), 

risiko perusahaan (RSK), reputasi auditor (AUD), kepemilikan institusional (INS) 

dan kepemilikan keluarga (FAM) ditunjukkan pada tabel 4.2 berikut ini : 
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Tabel 4.2 

Pengujian Statistik Deskriptif 

  KONS? GRW? LEV? RSK? AUD? FAM? INST? 

 Mean -0.0115 8.33133 0.86004 33.5479 0.75904 0.4387 0.17411 

 Median -0.0148 8.14779 0.89068 33.49559 1 0.5148 0 

 Maximum 0.13037 14.9166 0.93717 38.17297 1 0.9738 0.99996 

 Minimum -0.1368 0.03097 0.03004 29.01176 0 0 0 

 Std. Dev. 0.05732 2.81961 0.1557 2.087743 0.43027 0.32741 0.28808 

 Skewness -0.0316 -0.5553 -4.7175 -0.06766 -1.21139 -0.1946 1.35957 

 Kurtosis 2.49691 4.03694 24.158 2.003296 2.46746 1.74583 3.57761 

 Observation 83 83 83 83 83 83 83 

Sumber : Output Eviews, Data Olahan Penulis 

Berdasarkan  hasil tabel statistik deskriptif diatas, jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  86 observasi. Berikut adalah penjabaran 

tabel statistik deskriptif diatas. 

a. Rata-rata tingkat konservatisme yang diukur dengan total akrual adalah -

0,0115. Nilai tersebut menunjukkan bahwa bentuk distribusi yang tidak 

simetri dan cenderung menjulur ke kanan karena rata-rata konservatisme 

berada diatas nilai mediannya. Nilai total akrual yang merefleksikan 

konservatisme tertinggi berada pada nilai 0,13037 atau setara dengan 

13,04 persen. Semakin tinggi nilai konservatisme, maka tingkat 

konservatisme semakin rendah. Nilai konservatisme tertinggi terdapat 

pada bank BCA tahun 2011 dengan interpretasi bahwa bank BCA 

memiliki tingkat konservatisme yang paling rendah diantara sampel bank 

lainnya. Nilai konservatisme terendah berada pada nilai -0,13677 yang 

terdapat pada bank Capital Indonesia (BACA) tahun 2010. Data 

konservatisme tidak tersebar secara luas yang ditunjukkan dengan 
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tingkat standar deviasi sebesar 0,05732 atau sebesar 5,73%. Nilai 

skewsness yang negatif menunjukkan bahwa data memiliki distribusi 

data dengan ekor panjang disisi kiri. Sedangkan untuk kurtosis yang 

positif (2,49) menunjukkan bahwa data terdistribusi secara Playkurtis 

terhadap normal. 

b. Rata-rata tingkat growth yang diproksikan pada nilai ROE menunjukkan 

angka 8,33 dan berada dibawah nilai tengahnya. Nilai ROE tertinggi 

berada pada nilai 14.9166 yang merupakan nilai ROE dari Bank 

Bukopin (BBKP) tahun 2010. Untuk nilai ROE terendah berada pada 

nilai 0,030969 atau sebesar 3,1% yang terdapat pada nilai ROE Bank 

Pembangunan Jawa Barat Dan Banten (BJBR) tahun 2010. Nilai sebaran 

data variabel pertumbuhan perusahaan ditunjukkan pada nilai standar 

deviasi  sebesar 2,819 dan memiliki arti bahwa data tersebar secara luas. 

Pada nilai skewness dan kurtosis, masing masing menunjukkan angka -

0,5553 dan 4,037. Angka minus pada skewness menunjukkan bahwa 

distribusi datanya akan memiliki ekor yang panjang disisi kiri sedangkan 

untuk nilai kurtosis diatas 3,00 menunjukkan bahwa data terdistribusi 

secara leptokurtis terhadap normal. 

c. Variabel leverage memiliki rata-rata sebesar 0,86 dan nilai tengah 

(median) sebesar 0,891. Hal tersebut menunjukkan nilai rata-rata 

dibawah nilai mediannya sehingga datanya cenderung menunjukkan pola 

yang tidak simetri dan menjulur ke kanan. Untuk nilai leverage tertinggi 

dengan angka 0,9371 terdapat pada Bank Bukopin (BBKP) tahun 2010, 
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sedangkan untuk tingkat hutang (leverage) terendah terdapat pada Bank 

Pembangunan Jawa Barat Dan Banten (BJBR) tahun 2010 dengan nilai 

0,0300 atau setara dengan 3%. Standar deviasi pada variabel leverage 

menunjukkan angka 0,1557 atau 15,6% yang menunjukkan bahwa data 

leverage tidak tersebar secara luas. Untuk yang selanjutnya, nilai 

skewness pada leverage menunjukkan angka -4,7175 yang memiliki arti 

bahwa distribusi data akan memiliki ekor yang panjang di sisi kiri. 

Sedangkan untuk nilai kurtosis sebesar 24,62 dan memiliki arti bahwa 

data terdistribusi secara leptokurtis terhadap normal. 

d. Pada variabel risiko perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

33,5479 dan berada diatas nilai median dengan angka 33,363. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa data cenderung tidak simetri dan menjulur 

ke kanan. Untuk nilai tertinggi variabel risiko perusahaan menunjukkan 

nilai 38,17 yang terdapat pada Bank Tabungan Negara (BBTN) tahun 

2010. Untuk nilai risiko yang terendah terdapat pada Bank Pundi 

Indonesia (BEKS) dengan nilai 29,0117. Selanjutnya, pada variabel 

risiko perusahaan menunjukkan nilai skewness sebesar -0,06766 yang 

memiliki arti bahwa data merupakan negatif skewness yang distribusi 

datanya memiliki ekor memanjang ke kiri. Nilai kurtosis pada tingkat 

risiko perusahaan bank menunjukkan nilai dibawah 3, yaitu 2,0032 yang 

mengisyaratkan bahwa data terdistribusi secara playkurtic terhadap 

normal. 
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e. Rata-rata pada variabel independen reputasi auditor menunjukkan angka 

0,75904 dan median sebesar 1. Nilai tertinggi reputasi auditor 

menunjukkan angka 1 dan terdapat di beberapa Bank sampel penelitian. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa beberapa bank yang digunakan 

sebagai sampel penelitian telah diperiksa oleh KAP yang tergolong Big 

4. Untuk nilai terendah dengan angka 0 meunjukkan bahwa beberapa 

perbankan diaudit oleh KAP yang tidak tergolong kedalam big 4 atau 

KAP nonBig 4. Pada nilai standar deviasi variabel reputasi auditor 

menunjukkan angka 0,43 atau 43% yang memiliki arti bahwa data tidak 

terdistribusi secara luas. Selanjutnya, nilai skewness menunjukkan angka 

-1,211 yang memiliki arti bahwa data terdistribusi secara negatif 

skewkess dan menunjukkan adanya ekor yang panjang disisi kirinya. 

Nilai kurtosis sebesar 2,603 menunjukkan bahwa data terdistribusi 

secara playkurtic terhadap normal. 

f. Pada variabel kepemilikan keluarga menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

0,4387. Nilai tersebut berada dibawah nilai median dengan angka 

0,5148. Untuk nilai tertinggi dan terendah masing-masing menunjukkan 

angka 0,9738 dan 0,00. Nilai tingkat kepemilikan keluarga tertinggi 

terdapat pada Bank BII tahun 2012 sedangkan untuk kepemilikan 

keluarga terendah dengan angka 0 terdapat di beberapa bank seperti 

Bank Mandiri dan Bank BRI. Selanjutnya, untuk nilai skewness 

menunjukkan angka -0,1946 yang memiliki arti bahwa data terdistribusi 

secara negatif skewness dan menunjukkan ekor yang memanjang ke kiri. 
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Untuk kurtosis kepemilikan keluarga menunjukkan nilai 1,745 dan 

berada dibawah angka 3. Hal tersebut berarti bahwa distribusi data 

secara Playkurtic terhadap normal. 

g. Pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 0,17411 dan berada diatas nilai median dengan nilai 0. Rata-rata 

yang berada diatas nilai median menunjukkan bahwa data tidak 

terdistribusi secara simetris dan cenderung menjulur ke kanan. Untuk 

nilai tertinggi kepemilikan institusional terhadap perbankan terdapat 

pada Bank Mutiara dengan nilai 0.9996. Untuk kepemilikan institusional 

terendah dengan nilai 0 persen terdapat pada beberapa bank salah 

satunya adalah bank Mega yang mayoritas dimiliki oleh CT Corp. Nilai 

standar deviasi pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan 

angka 0,288 yang memiliki arti bahwa data tidak terdistribusi secara 

luas. Nilai skewness dan kurtosis, masing-masing menunjukkan nilai 

1,36 dan 3,58. Masing-masing data menunjukkan bahwa data 

terdistribusi secara positif skewness dan memiliki ekor yang lebih 

panjang disisi kanan sedangkan pada kurtosis menunjukkan angka diatas 

3 yang berarti data serta terdistribusi secara leptokurtis terhadap normal. 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan penggujian yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Dalam analisis 

multivariat, para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika data penelitian telah 

lebih dari 30, maka data telah terdistribusi normal (Winarno, 2011). Untuk 
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menguji agar lebih akurat, diperlukan alat analisis  EViews menggunakan dua cara 

yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Adapun hipotesis dari uji Jarque Bera 

adalah sebagai berikut : 

Ho : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih dari 5%, maka Ho tidak dapat 

ditolak dan memiliki arti bahwa data telah terdistribusi normal. Data hasil uji 

normalitas akan ditampilkan pada lampiran II. Berikut adalah hasil singkat dari uji 

normalitas data panel penelitian : 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

 

Model Penelitian (KONS) 

Jarque-Bera 0.095729 

Probabilitas 0.953263 

Sumber : Data Olahan Penulis 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data 

penelitian telah terdistribusi secara normal. Kesimpulan tersebut didasarkan atas 

nilai pengujian Jarque-Bera yang menunjukkan probabilitas sebesar 0,953263 dan 

lebih besar dari 0,05 sehingga Ho tidak dapat ditolak dan data terdistribusi secara 

normal. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam uji Regresi, diperlukan model penelitian yang memiliki sifat BLUE 

(Best Linier Unbiase Estimator). Untuk mengetahui sebuah model penelitian telah 

memenuhi sifat tersebut, perlu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
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heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Model penelitian dapat 

dikatakan BLUE apabila bersifat non heteroskedastisitas, non multikolinieritas 

dan non autokorelasi. Hasil akhir pengujian asumsi klasik disajikan pada tabel 

berikut ( keseluruhan  hasil pengujian asumsi klasik secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran III.) 

Tabel 4.4 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Hasil Kesimpulan 

Multikolinieritas Koefisien Korelasi < 0,85 Non Multikolinieritas 

Heterokedastisitas 

Prob. Chi-Square(6) : 0,5341 > 

0,05 Non Heterokedastisitas 

Autokorelasi 

Prob. Chi-Square(2) : 0,0616 > 

0,05 Non Autokorelasi 

Sumber : Output EViews oleh Penulis 

4.2.3.1 Uji Multikolinieritas 

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

linier antar variabel independen (Winarno, 2011). Jika angka koefisien 

korelasi ada yang menunjukkan nilai diatas 0,8 maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat masalah multikolinieritas pada model penelitian. 

Dari hasil uji Multikolinieritas yang telah dilakukan oleh penulis, tidak 

terdapat variabel independen yang menunjukkan angka koefisien korelasi 

melebihi 0,8 (tersedia pada lampiran III). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan linier antar variabel independen yang 

digunakan dalam model regresi penelitian. 
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4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidakkonstanan varian dari residual satu pengamatan ke residual 

pengamatan lainnya. Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengukur 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji pagan godfrey. Nilai 

yang diperhatikan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat angka probabilitas masing-masing variabel 

independen. Jika nilai probabilitas semua variabel independen lebih dari 

0,05 maka dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model 

penelitian tersebut. Nilai probabilitas masing-masing variabel tersebut 

didapatkan dengan memasukkan formula sebagai berikut ( log(res2) c grw 

lev rsk aud fam inst ) dimana nilai (res2) merupakan kuadrat dari nilai resid 

yang didapatkan setelah melakukan regresi linier. 

Seperti yang terlihat di dalam lampiran III, didapatkan nilai 

probabilitas masing-masing variabel independen. Nilai semua variabel 

berada diatas 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan Antara residual satu observasi dengan observasi lainnya. 

Autokorelasi biasanya terjadi pada data yang runtut waktunya karena 

berdasarkan sifatnya, data periode sekarang dipengaruhi oleh data periode 

sebelumnya (Winarno, 2011). 
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Untuk mengetahui adanya autokorelasi, bisa menggunakan Uji Durbin 

Watson dan Lagrange Test. Untuk menentukan masalah autokorelasi, dapat 

dilakukan perbandingan nilai Durbin Watson dengan range yang tercantum 

pada buku EViews (Winarno, 2012). Jika nilai Durbin Watson menunjukkan 

nilai antara 1,54 sampai 2,46, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak 

ada otokorelasi dalam penelitian tersebut. Penentuan autokorelasi dengan 

Lagrange Test, dilakukan dengan membandingkan probabilitas Chi-

Square(2) dengan standar error 5%. Hasil penelitian yang didapat adalah 

nilai Durbin Watson menunjukkan nilai 2,36 dan probabilitas Chi-square 

dengan nilai 0,0616. Nilai Durbin Watson berada diantara 1,54 dan 2,46 

serta probabilitas Chi-square yang berada diatas 5%. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari kedua uji tersebut adalah tidak adanya masalah autokorelasi 

dalam penelitian ini. 

4.2.4 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan Model regresi dilakukan dengan beberapa cara pengujian seperti 

Uji Chow, Uji Hausman, dan juga Uji Lagrange Multiplier. Model regresi yang 

dapat digunakan untuk menentukan pengaruh antar variable adalah model 

Common Effect, Model Fix Effect dan Model Random Effect. Berikut adalah 

pemilihan model regresi linier penelitian : 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan..., Yoga Citra Pristiawan, Ak.-IBS, 2014



84 
 

4.2.4.1 Pemilihan Model Common Effect atau  Fixed Effect dan Fixed 

Effect atau Random Effect 

Pengujian pertama untuk menentukan model antara Common effect 

atau Fixed Effect adalah dengan uji chow. Penentuan penggunaan Common 

Effect atau Fixed Effect pada uji Chow adalah dengan memperhatikan nilai 

probabilitas Cross-Section F. Jika nilai probabilitas tersebut menunjukkan 

angka lebih dari 0,05 maka pengujian berhenti pada uji Chow. Tetapi jika 

hasilnya kurang dari 0,05 maka tidak dapat melakukan uji Chow dan harus 

dilakukan uji Hausman. Ketentuan yang berlaku untuk uji chow juga dapat 

diterapkan pada uji Hausman dengan memperhatikan nilai probabilitas 

Cross-Section. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil uji Chow dan 

uji Hausman : 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow dan Uji Hausman 

  Observasi 

Chow Test 
Cross-Section F 0,0000 

Cross-Section Chi-Square 0,0000 

Hausman Test Cross-Section Random 0,6307 

Sumber : Output EViews oleh penulis 

Pada saat uji Chow dilakukan, operasi pada EViews tidak dapat 

dilanjutkan dan tidak dapat mengeluarkan hasil yang diinginkan. Hal 

tersebut diduga disebabkan oleh adanya variabel dummy yang digunakan 

dalam penelitian untuk mengukur salah satu variabel independen penulis. 

Dengan hasil tersebut, penulis tidak dapat menggunakan Model Fix Effect 

pada penelitian ini. Langkah selanjutnya untuk memilih model penelitian 
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yang mungkin digunakan oleh penulis adalah dengan membandingkan 

model Random Effect dan Common Effect. Untuk mengetahui model mana 

yang dapat digunakan maka penulis melakukan Uji LM test.  

Uji LM didasarkan pada nilai Chi-Squares dan derajat kebebasan yang 

tertera pada tabel di buku (Gujarati,2006). Jika Nilai LM berada dibawah 

nilai Chi-square pada tabel, maka model yang paling tepat digunakan adalah 

regresi linier model Common Effect. Sebaliknya, jika nilai LM berada diatas 

nilai Chi-Square tabel, maka regresi linier harus menggunakan model 

Random Effect (Widarjono, 2009). NIlai LM dihitung dengan Rumus 

sebagai berikut :  

 

Perhitungan yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan nilai LM 

sebesar 3,88 sedangkan untuk nilai tabel Chi Square menunjukkan angka 

12,5916. Nilai LM yang berada diatas nilai Chi-Square menunjukkan bahwa 

penelitian harus memakai metode Common Effect untuk pengolahan regresi 

selanjutnya. 

4.2.4.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam sebuah 

penelitian. Pada saat dilakukan pengujian  dengan menggunakan Software 

EViews 7 telah diketahui model apa yang dapat digunakan dala penelitian 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan..., Yoga Citra Pristiawan, Ak.-IBS, 2014



86 
 

ini. Berdasarkan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange yang telah 

dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan model 

Common Effect sesuai dengan perbandingan nilai LM dengan probabilitas 

Chi-Squares yang diperoleh. Tabel pengujian dan pemilihan regresi data 

panel akan disajikan secara lengkap pada lampiran IV. 

4.2.4.2.1 Model penelitian 

Pada model penelitian ini diketahui bahwa ada atau tidaknya 

hubungan antara konservatisme dengan variabel independen lainnya 

seperti pertumbuhan perusahaan (ROE), Leverage, Risiko Perusahaan, 

Reputasi Auditor, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan 

Keluarga. Berikut adalah tabel pengujian regresi data panel 

menggunakan model Common Effect : 

Tabel 4.6 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

KONS = -0.28122 - 0.0093 GRW + 0.151792 LEV + 0.006077 RSK - 

0.01067 AUD + 0.033077 FAM + 0.036569 INST 

Variable prediksi hasil Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

              

C     -0.2812 0.10616 -2.648944 0.0098 

GRW? + - -0.0093 0.00316 -2.940094 0.0043 

LEV? - + 0.15179 0.06112 2.48338 0.0152 

RSK? - + 0.00608 0.00365 1.66633 0.0998 

AUD? + - -0.0107 0.01614 -0.661293 0.5104 

FAM? + + 0.03308 0.03116 1.061453 0.2918 

INST? + + 0.03657 0.03676 0.994803 0.323 

Adjusted R-squared 0.10562 
  

F-statistic 2.614 
  

Prob(F-statistic) 0.02338 
  

GRW = Laba Bersih Setelah Pajak / Rata-Rata Ekuitas Pemegang Saham 
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LEV = Total Hutang / Total Aset 

RSK = Likit (CL/CA) + Levit (NCL/Total Aktiva) + Ukrit (Ln Total 

Aktiva) 

AUD = Variabel Dummy (1=KAP Big4, 0=KAP Non Big4 

FAM = Saham Milik Keluarga / Total Saham Beredar 

INST = Saham Milik Institusional / Total Saham Beredar 

     Sumber : Output EViews 

Sesuai dengan hasil regresi pada tabel diatas, diperoleh 

interpretasi bahwa : 

1. Koefisien konstanta sebesar -0,2812, menunjukkan bahwa 

jika nilai variabel independen (AUD, FAM, GRW, INS, 

LEV dan RSK) bernilai konstan, maka nilai KONS pada 

perusahaan perbankan periode 2010-2012 rata-rata akan 

mengalami penurunan sebesar 28,12%. 

2. Koefisien regresi dan probabilitas yang dimiliki oleh GRW 

secara berturut-turut sebesar -0,0093 dan 0,0043. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel independen GRW 

memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap 

variabel dependen KONS. Hubungan yang negatif dan 

signifikan tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel 

independen FAM mengalami kenaikan sebesar 1% maka 

variabel dependen KONS perusahaan perbankan akan 

mengalami penurunan sebesar 0,93% dengan asumsi 

variabel independen lainnya dinyatakan konstan. 
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3. Koefisien regresi dan probabilitas yang dimiliki oleh LEV 

sebesar 0,15179 dan 0,0152. Nilai tersebut menunjukkan 

adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

variabel independen Leverage dengan variabel dependen 

KONS. Interpretasi dari nilai tersebut adalah ketika variabel 

independen LEV mengalami kenaikan sebesar 1% maka 

variabel dependen KONS perusahaan perbankan akan 

mengalami kenaikan sebesar 15,179 % dengan asumsi 

variabel independen lainnya berada pada keadaan yang 

konstan. 

4. Koefisien regresi dan probabilitas yang dimiliki oleh RSK 

sebesar 0,00608 dan 0,0998. Nilai tersebut menunjukkan 

adanya hubungan yang positif dan tidak signifikan antara 

variabel independen Risiko Perusahaan dengan variabel 

dependen KONS. Nilai tersebut juga mengisyaratkan 

bahwa ketika variabel independen RSK mengalami 

kenaikan sebesar 1% maka variabel dependen KONS 

perusahaan perbankan akan mengalami kenaikan sebesar 

0,608% dengan asumsi variabel independen lainnya berada 

pada keadaan yang konstan. 

5. Koefisien regresi dan probabilitas yang dimiliki oleh 

variabel independen AUD menunjukkan angka -0,0107 dan 

0,5104. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang negatif 
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dan tidak signifikan antara variabel independen AUD 

dengan variabel dependen KONS. Hubungan tersebut 

mengindikasikan bahwa ketika AUD mengalami kenaikan 

sebesar 1%, maka nilai KONS perusahaan perbankan akan 

mengalami penurunan sebesar 1,07 % dengan asumsi 

bahwa variabel lainnya dinyatakan konstan. 

6. Koefisien regresi dan probabilitas yang dimiliki oleh FAM 

sebesar 0,03308 dan 0,2918. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Variabel independen FAM memiliki hubungan 

positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen 

KONS. Hubungan positif dan tidak signifikan tersebut 

menunjukkan bahwa ketika variabel independen FAM 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel dependen 

KONS perusahaan perbankan akan mengalami peningkatan 

sebesar 3,308% dengan asumsi variabel independen lainnya 

berada pada keadaan yang konstan. 

7. Koefisien regresi dan probabilitas yang dimiliki oleh INST 

secara berurutan sebesar 0,03657 dan 0,323. Keadaan 

tersebut menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan 

antara variabel INST dan KONS. Dengan adanya nilai 

tersebut dapat diartikan juga bahwa ketika variabel 

independen FAM mengalami kenaikan sebesar 1% maka 

variabel dependen KONS perusahaan perbankan akan 
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mengalami peningkatan sebesar 3,657 % dengan asumsi 

variabel independen lainnya berada pada keadaan yang 

konstan. 

4.2.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji Parsial (t) 

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. 

Penentuan sebuah variabel independen dapat mempengaruhi variabel 

dependen dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas yang 

ditunjukkan oleh variabel independen menunjukkan nilai kurang dari 5%, 

maka variabel independen dapat dikatakan sesuai dengan 𝐻𝑎 yang 

diinginkan oleh peneliti. Tetapi jika hasil probabilitas menunjukkan angka 

lebih dari 5%, maka dapat dikatakan 𝐻𝑜 tidak dapat ditolak. Selain itu, hasil 

regresi juga dapat disimpulkan dengan melihat hasil t hitung dan t tabel 

penelitian. Jika t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel, maka dapat 

dikatakan 𝐻𝑜 ditolak. Tetapi sebaliknya, jika nilai t - tabel < t hitung < t 

tabel, maka dapat dikatakan bahwa 𝐻𝑜 tidak dapat ditolak. Nilai t tabel, t 

hitung dan probabilitas masing-masing variabel independen penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.6. 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa hipotesis yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen penelitian. Hipotesis tersebut antara lain sebagai berikut : 
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Ho1 : Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

Ha1 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

Dari hasil Uji t pada tabel diatas, variabel pertumbuhan perusahaan 

(GRW) memiliki nilai t statistik dan probabilitas sebesar -2,94 dan 

0,0043. Nilai probabilitas lebih besar dari 5% dan menunjukkan bahwa 

variabel independen GRW secara parsial berpengaruh signifikan negatif 

terhadap variabel dependen (KONS). Hubungan yang signifikan tersebut 

diperjelas dengan nilai negatif t-statistik. Kesimpulan yang dapat 

diambil adalah hipotesis awal  (Ho1) ditolak. 

Ho2: Leverage tidak berpengaruh negatif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 

Ha2: Leverage berpengaruh negatif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 

Sesuai dengan hasil yang ditampilkan pada tabel 4.6 diatas, dapat 

dilihat bahwa nilai t-statistik dan probabilitas secara berurutan 

menunjukkan angka 2.48338 dan 0.0152. Nilai probabilitas dibawah 5% 

menunjukkan bahwa variabel LEV berpengaruh signifikan terhadap 

KONS. Hubungan tersebut lebih dijelaskan dengan nilai t-statistik yang 

positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel LEV berpengaruh 

secara signifikan positif terhadap variabel dependen KONS sehingga bisa 

dikatakan bahwa Ho2 ditolak. 
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Ho3 : Risiko perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

laporan keuangan. 

Ha3 : Risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

laporan keuangan. 

Menurut hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.6, nilai t-statistik dan 

probabilitas variabel RSK secara berurutan adalah 1,66633 dan 0,0998. 

Nilai t-statistik yang positif menunjukkan hubungan yang positif antara 

RSK dengan KONS. Hubungan yang positif tersebut ternyata tidak 

signifikan satu sama lain. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai probabilitas 

yang melebihi 5% sehingga hubungannya bisa dikatakan tidak signifikan. 

Karena adanya hubungan yang positif dan tidak signifikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa H03 tidak dapat ditolak. 

Ho4 : Reputasi auditor tidak berpengaruh positif terhadap konservatisme 

laporan keuangan 

Ha4 : Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap konservatisme laporan 

keuangan. 

Pada tabel 4.6, nilai t-statistik dan probabilitas variabel independen 

(AUD) menunjukkan angka secara berurutan -0,661293 dan 0,5104. Nilai 

negatif pada t-statistik memberikan arti bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara AUD dan variabel dependen KONS. Hubungan yang 

negatif tersebut terbukti tidak signifikan, karena variabel independen AUD 

memiliki probabilitas sebesar 0,5104. Dari kedua nilai tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis awal ke-4 (Ho4) tidak dapat ditolak 

mengingat nilai probabilitas yang berada diatas 5%. 

Ho5 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

Ha5 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

Sesuai dengan hasil yang ditampilkan pada tabel 4.6 diatas, dapat 

dilihat bahwa nilai t-statistik dan probabilitas secara berurutan 

menunjukkan angka 0,995 dan 0,323. Nilai probabilitas melebihi 5% 

menunjukkan bahwa variabel INST tidak berpengaruh signifikan terhadap 

KONS. Hubungan tersebut lebih dijelaskan dengan nilai t-statistik yang 

positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel INST tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen KONS 

sehingga bisa dikatakan bahwa Ho5 tidak dapat ditolak. 

Ho6 : Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh positif terhadap 

konservatisme laporan keuangan. 

Ha6 : Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap konservatisme 

laporan keuangan. 

Menurut hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.6, nilai t-statistik dan 

probabilitas variabel FAM secara berurutan adalah 1,0615 dan 0,2918. 

Nilai t-statistik yang negatif menunjukkan hubungan yang positif dan 

tidaak signifikan antara FAM dengan KONS. Karena adanya hubungan 
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yang positif dan tidak signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho6 

tidak dapat ditolak. 

4.2.5.2 Uji Kruskal Wallis 

Selain menggunakan Uji Parsial t, ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independen terhadap dependen dapat diketahui dengan 

melakukan uji Kruskal Wallis. Kriteria yang dibandingkan pada uji 

kruskal adalah perbandingan antara nilai t-hitung dengan t-tabel masing 

masing variabel. Jika t-hitung lebih besar dari t-tabel maka hipotesis nol 

ditolak, sebaliknya jika t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka hipotesis nol 

tidak dapat ditolak. Berikut adalah hasil perbandingan antara nilai t-hitung 

dan t-tabel masing masing variabel. 

Variabel independen pertumbuhan perusahaan menunjukkan nilai t-

hitung sebesar 4,148 sedangkan nilai t-tabel (Chi-Square) sebesar 3,841. 

Nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel memberikan kesimpulan bahwa 

hipotesis nol ditolak. Variabel Leverage menunjukkan nilai t-hitung 

sebesar 3,914 sedangkan t-tabel sebesar 3,841. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa pada variabel leverage hipotesis nol juga ditolak 

karena nilai t-hitung lebih dari nilai t-tabel. 

Pada Variabel independen risiko perusahaan, nilai t-hitung 

menuunjukkan angka 2,739 dan t-tabel sebesar 3,841. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pada variabel risiko perusahaan hipotesis nol tidak 

dapat ditolak. Selanjutnya pada variabel kepemilikan keluarga dan 

kepemilikan institusional juga menunjukkan hasil yang serupa dengan 
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variabel risiko perusahaan. Nilai t-hitung masing-masing variabel tersebut 

adalah 1,695 dan 0,0002. Kedua nilai t-hitung variabel tersebut 

memberikan kesimpulan bahwa hipotesis nol tidak dapat ditolak. 

Pengujian untuk menentukan pengaruh variabel reputasi auditor terhadap 

variabel dependen konservatisme tidak dapat dilakukan dengan uji kruskal 

karena perhitungan variabel dummy untuk reputasi auditor dijadikan 

sebagai kriteria pengelompokan dan pemberian peringkat pada variabel 

independen lainnya. 

4.2.5.3 Koefisien Determinasi Adjusted 𝑹 Squared 

Uji Adjusted R-Squared merupakan pengujian yang digunakan dalam 

penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen yang digunakan. Nilai yang didapat 

dalam pengujian ini selalu berada diantara 0 dan 1 (Winarno, 2011). 

Semakin besar nilai Adjusted R-Squared, maka semakin baik kualitas 

model serta semakin dapat menjelaskan hubungan Antara variabel 

independen dan variabel dependen penelitian. Berikut adalah tabel 4.7 

yang menampilkan nilai koefisien determinasi penelitian. 

Tabel 4.7 

Koefisien determinasi Adjusted R-Squared 

 

Sumber : Data Olahan EViews 

  Nilai Adjusted R-Squared 

Adjusted R-squared 0.10562 
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Hasil koefisien determinasi menunjukkan angka 0,10562, artinya 

semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini (GRW, 

LEV, RSK, AUD, INST dan FAM) mampu menjelaskan variabel 

dependen KONS sebesar 10,6%. 

4.2.6 Pembahasan Hasil penelitian 

4.2.6.1 Pengaruh GRW, LEV, RSK, AUD, INST, dan FAM terhadap 

KONS 

Berdasarkan pengujian hitpotesis yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa hasil yang berbeda dari keenam variabel independen dalam 

pengaruhnya terhadap variabel dependen konservatisme. Untuk variabel 

independen pertumbuhan perusahaan (GRW) menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan negatif terhadap konservatisme. Selanjutnya, 

pada variabel leverage menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

positif terhadap konservatisme. Variabel independen risiko perusahaa dan 

reputasi auditor menunjukkan adanya hubungan yang tidak signifikan 

negatif terhadap konservatisme. Sedangkan pada variabel kepemilikan 

institusional dan kepemilikan keluarga menunjukkan adanya hubungan 

yang positif dan tidak signifikan terhadap konservatisme. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan 

signifikan GRW terhadap KONS. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Saputri (2013). Hasil penelitian tersebut 

berbeda dengan hasil penelitian oleh Fatmariani (2003) dan Alfian (2013).  

Pengaruh signifikan negatif GRW terhadap KONS kemungkinan terjadi 
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karena pada hakikatnya perusahaan yang tumbuh adalah perusahaan yang 

terus memperbesar skala perusahaan (Harahap, 2012). Untuk mencapai 

tujuan tersebut, tentunya perusahaan harus mampu menarik minat investor 

agar mau berinvestasi pada perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan 

melaporkan laba yang relatif besar. Pelaporan laba yang bagus secara 

langsung akan menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya 

ke dalam perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan pembagian 

dividen yang baik sesuai dengan laba yang dilaporkan. Pelaporan laba 

yang besar akan mengurangi tindakan konservatif perusahaan karena jika 

sewaktu-waktu terjadi sesuatu terhadap perusahaan, back up terhadap 

kerugian yang ditanggung akan lebih kecil karena sebagian besar laba 

telah dilaporkan di dalam neraca laba rugi dan dibagikan sebagai dividen 

kepada investor. 

Variabel leverage menghasilkan kesimpulan bahwa leverage (LEV) 

berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme. Hasil tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhayati (2007) dan berbeda 

dengan hasil penelitian Suprihastini dan Pusparini (2007). Adanya 

pengaruh signifikan positif LEV terhadap KONS mengisyaratkan bahwa 

semakin besar tingkat hutang (LEV) maka perusahaan akan lebih memilih 

untuk melakukan tindakan yang konservatif. Hal tersebut terjadi karena 

semakin besar tingkat hutang perusahaan maka perusahaan akan mencari 

cara agar pembayaran bunga dan nilai pokok hutang dapat dilakukan tepat 

waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Untuk memenuhi 
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hal tersebut, perusahaan akan cenderung melakukan manipulasi laba dan 

memilih untuk melaporakan laba yang rendah agar cadangan yang dimiliki 

oleh perusahaan menjadi lebih besar. Cadangan tersebut nantinya yang 

digunakan untuk memberikan rasa aman terhadap perusahaan ketika 

terjadi keadaan yang buruk dan perusahaan tidak mampu untuk membayar 

hutangnya. 

Selanjutnya adalah hasil yang menunjukkan tidak adanya hubungan 

signifikan positif variabel RSK terhadap KONS. Penelitian sebelumnya 

yang menyatakan hasil yang sama tentang RSK adalah penelitian oleh 

(Juanda, 2007). Hasil yang berbeda dihasilkan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Hati (2011) dan Ningsih (2013). Pada perusahaan yang 

memiliki risiko tinggi, akan cenderung untuk melakukan tindakan 

pengamanan agar dapat mengatasi dampak risiko yang relatif buruk untuk 

perusahaan. Tindakan pengamanan yang dimaksud dapat juga diartikan 

dengan tindakan kehati-hatian perusahaan atau tindakan konservatisme 

perusahaan. Secara langsung dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin 

tinggi risiko perusahaan maka akan berpengaruh bertambahnya tindakan 

konservatif yang dilakukan perusahaan.  

Pada variabel AUD menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat 

hubungan signifikan negatif AUD terhadap KONS. Hasil penelitian 

tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Veres et a.l dan Susiana 

dan Herawaty (2007). Hasil yang berbeda juga dihasilkan dari penelitian 

oleh Jama’an (2008) dan Dewi (2010). Hasil tersebut bisa terjadi karena 
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asumsi klien yang menganggap bahwa KAP dengan nama yang bagus 

akan menghasilkan laporan audit yang bagus (Veres et al, 2013). Hasil 

penelitian yang didapat memberikan kesimpulan lain. Terbukti bahwa 

nama besar KAP tidak dapat secara signifikan mengurangi tindakan 

konservatisme yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Faktor lain yang 

mungkin berpengaruh dalam hubungan AUD dan KONS adalah 

penggunaan metode akuntansi yang sah sebagai cara untuk melakukan 

tindakan konservatif perusahaan seperti manajemen laba. 

Selanjutnya adalah pengaruh variabel INST dan FAM terhadap 

konservatisme. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uji regesi pada 

variabel INST adalah tidak adanya pengaruh signifikan positif antara 

variabel INST dengan KONS. Hasil tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Veres et al.(2013) dan 

Hardiningsih (2010). Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian 

sebelumnya oleh Pranata (2003).  Alasan yang mungkin dipakai sebagai 

penjelasan tidak adanya hubungan antara variabel INST terhadap KONS 

adalah kepemilikan institusi pemerintah terhadap sebuah perusahaan tidak 

dapat menjamin bahwa praktik akuntansi perusahaan tersebut terbebas 

dari praktik akuntansi konservatif.  Perbankan dengan kepemilikan intitusi 

pemerintah yang besar tetap melakukan praktik konservatisme akuntansi 

dan tidak mendapat pengaruh dari besarnya kepemilikan institusional 

terhadap perusahaan perbankan tersebut. 
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Untuk pengujian hubungan FAM dengan KONS, didapatkan 

kesimpulan bahwa kepemilikan keluarga (FAM) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme. Penelitian sebelumnya yang 

menemukan hasil yang serupa adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Weku (2013). Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wang (2006) dan Jaggi et al. (2009) yang secara garis 

besar menunjukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan 

terhadap konservatisme. Tidak adanya pengaruh FAM terhadap KONS 

tersebut karena secara umum perusahaan terlepas dari kepemilikan 

keluarga yang besar atau tidak akan tetap melakukan kegiatan 

konservatisme akuntansi sebagai langkah aman dalam menjalankan bisnis 

perusahaan. Bahkan kepemilikan keluarga yang besar dan dianggap 

mampu mengendalikan perusahaan secara penuh juga tidak 

mempengaruhi kegiatan konservatisme yang dilakukan oleh agen. Hasil 

penelitian tersebut juga sesuai dengan teori keagenan yang menyebutkan 

bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan principal (Godfrey 

2010). Perbedaan kepentingan terlihat dari ketidakmampuan keluarga 

sebagai pemilik dominan perusahaan untuk mengurangi praktik 

konservatisme yang dilakukan oleh agen. 

Pada variabel kepemilikan institusional (INST) menunjukkan hasil 

yang sama dengan FAM, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

INST dengan KONS. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian oleh Veres et 

al. (2013), Hardiningsih (2010) dan Pramana (2010). Hasil yang berbeda 
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dihasilkan dari penelitian oleh Pranata (2013) yang menyebutkan bahwa 

terdapat pengaruh variabel institusional terhadap konservatisme. Tidak 

adanya pengaruh INST terhadap KONS kemungkinan terjadi karena 

secara nyata, pihak institusi sebagai pemilik utama tetap tidak mampu 

mempengaruhi kinerja manajemen secara langsung. Hal tersebut 

mengakibatkan tetap berlangsungnya tindakan konservatisme yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

4.2.7 Implikasi Manajerial 

Sesuai dengan Teori akuntansi positif yang menyebutkan bahwa tindakan 

yang diambil perusahaan harus sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh 

manager perusahaan dan tentang bagaimana manajer akan bereaksi mengenai 

usulan standard akuntansi yang baru. Teori akuntansi positif juga memberikan 

pandangan bahwa perusahaan yang mengatur kegiatannya sendiri merupakan 

cara yang paling efisien untuk memaksimalkan peluang perusahaan bertahan di 

bidangnya. Dalam penelitian ini, tindakan yang diambil oleh perusahaan 

dikaitkan dengan ada atau tidaknya unsur konservatisme di dalamnya. 

Konservatisme akuntansi memberikan keamanan untuk perusahaan karena 

pihak perusahaan akan memilih untuk menunda mengakui keuntungan yang 

belum benar-benar terjadi. 

Penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang dianggap 

mempengaruhi tingkat konservatisme. Faktor tersebut antara lain pertumbuhan 

perusahaan, tingkat hutang, risiko perusahaan, reputasi auditor, kepemilikan 

keluarga dan kepemilikan institusional. Tujuan pemilihan faktor-faktor tersebut 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan..., Yoga Citra Pristiawan, Ak.-IBS, 2014



102 
 

adalah memberikan gambaran bagi investor maupun perusahaan untuk 

menentukan keputusan selanjutnya yang berkaitan dengan perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan negatif dan positif pada 

variabel pertumbuhan perusahaan dan Leverage. Variabel lainnya (RSK, AUD, 

FAM dan INST) tidak menunjukkan adanya hubungan dengan konservatisme. 

Hubungan signifikan negatif pada pertumbuhan perusahaan memberikan 

gambaran bahwa perusahaan yang tumbuh lebih tidak konservatif karena 

cenderung melaporkan laba yang besar dengan mengakui keuntungan yang 

belum terjadi. Tindakan tersebut dikaitkan dengan cara perusahaan untuk 

menarik minat investor agar mau menanamkan modal pada perusahaan. 

Semakin besar laba yang dilaporkan, akan semakin menarik minat investor 

untuk berinvestasi dan akan berdampak baik baigi pertumbuhan perusahaan. 

Pada variabel tingkat hutang menunjukkan hubungan signifikan positif. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat hutang tinggi 

cenderung melakukan konservatisme untuk memperkecil kemungkinan 

perusahaan gagal bayar hutang pada saat jatuh tempo. Untuk variabel lainnya 

tidak menunjukkan hubungan terhadap konservatisme karena pada variabel 

tersebut memang tidak mempengaruhi tindakan perusahaan untuk melakukan 

konservatisme atau tidak melakukan konservatisme akuntansi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik konservatisme akuntansi. 

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pertumbuhan 

perusahaan, Leverage, risiko perusahaan, reputasi auditor, kepemilikan keluarga 

dan kepemilikan institusional. Sampel yang diuji adalah data laporan keuangan 

perbankan yang telah terdapat di IDX. Cara pengukuran yang dipakai untuk 

mengukur konservatisme adalah dengan menghitung nilai total accrual yang 

didapat dengan membandingkan selisih antara laba bersih dan arus kas operasi 

dengan total aktiva. Untuk variabel independen pertumbuhan perusahaan, 

dihitung dengan melihat nilai ROE (Return On Equity), Leverage dihitung 

dengan Debt To Asset Ratio, risiko perusahaan dihitung dengan menjumlahkan 

LIKit, LEVit dan UKRit, reputasi auditor diukur dengan variabel dummy, 

kepemilikan keluarga dengan menghitung persentase kepemilikan keluarga dan 

kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan institusional. 

Berdasarkan hasil uji empiris yang telah dilakukan, diproleh hasil yang 

menunjukkan bahwa : 

1. Variabel independen Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap konservatisme akuntansi. 

2. Variabel independen Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap 

konservatisme akuntansi. 
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3. Variabel independen Risiko Perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. 

4. Variabel independen Reputasi Auditor tidak berpengaruh signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. 

5. Variabel independen kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

6. Variabel independen Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang terdapat pada 

penelitian ini, terdapat beberapa saran kepada beberapa pihak terkait untuk 

perbaikan di masa yang akan datang. Berikut beberapa saran tersebut : 

1. Bagi perbankan, sebagai perusahaan yang bergerak dibidang 

perbankan, tentunya dalam kegiatannya tidak lepas hubungannya 

dengan pihak eksternal terutama nasabah dan investor. untuk menjaga 

hubungan baik dengan pihak eksternal, sebaiknya perusahaan 

perbankan secara khusus memperhatikan kesejahteraan pihak eksternal 

tersebut. Praktik akuntansi konservatif boleh saja dipakai, tetapi dalam 

penerapannya tetap harus mengutamakan kesejahteraan pihak yang 

terkait khusunya pihak eksternal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin menguji pengaruh pertumbuhan 

perusahaan, tigkat hutang (Leverage), reputasi auditor, risiko 

perusahaan, kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional 
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terhadap konservatisme akuntansi sebaiknya memberikan tambahan 

variabel independen atau tetap menggunakan variabel independen 

tersebut dengan cara hitung yang berbeda dengan cara hitung yang 

digunakan pada penelitian ini. Penentuan sampel perbankan yang 

dipilih juga harus memiliki komponen pengukuran variabel secara 

lengkap agar hasil pengukuran yang didapat bisa mewakili perusahaan 

perbankan yang tidak masuk di dalam sampel penelitiannya. 
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