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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain dan dapat 

di pakai sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian ini dan inilah persamaan dan perbedaan yang telah mendukung 

penelitian ini : 

1. Noviantari dan Ratnadi (2015) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh financial distress, leverage dan ukuran 

perusahaan terhadap konservatisme akuntansi.Sampel penelitian yang digunakan 

pada peneliti ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2013. Variabel independen yang digunakan 

financial distress, leverage dan ukuran perusahaan sedangkan, variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 241 perusahaan. Menggunakan metode stratified random 

sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier. Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

dsimpulkan bahwa:  Financial distress berpengaruh negatif pada konservatisme 

akuntansi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI , Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif pada konservatisme akuntansi perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, leverage berpengaruh negatif pada konservatisme akuntansi 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Persamaan peneliti terdahulu 

dengan sekarang adalah :  

a. Menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel 

independen. 

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu adalah :  

a. Variabel independen yang digunakan penelitian sebelumnya adalah 

financial distress, leverage dan ukuran perusahaan. Sedangkan 

penelitian saat ini adalah kepemilikan institusional, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan 

dan leverage. 

b. Sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya mencakup 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

menggunakan laporan keuangan periode 2010-2013. Sedangkan 

penelitian saat ini mencakupperusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia menggunakan laporan keuangan periode 2012-

2015. 

2. Padmawati dan Fachrurrozie (2015) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh mekanisme good corporate governance 

dan kualitas Audit terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Sampel penelitian 

yang digunakan pada peneliti ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. Variabel independen yang 

digunakan kepemilikan manajerial, komisaris independen, pertumbuhan 
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penjualan, profitabilitas, dan kualitas audit  sedangkan, variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 32 perusahaan. Menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, 

Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas dan Kualitas Audit 

secara simultan hanya mampu menjelaskan konservatisme akuntansi sebesar 

25,9% karena dari keseluruhan variabel independen yang digunakan hanya 

Pertumbuhan Penjualan saja yang berpengaruh signifikan positif. Kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi karena 

proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan rendah. Komisaris independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi karena perusahaan 

kurang memiliki dewan komisaris yang independen. Pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Profitabilias berpengaruh 

negatif terhadap konservatisme akuntansi karena kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba tergolong rendah. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap 

konservatisme akuntansi karena perusahaan lebih banyak menggunakan KAP non 

Big Four.Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah :  

a. Menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan kepemilikan manajerial dan komisaris independen 

sebagai variabel independen. 

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu adalah :  
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a. Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya 

adalah kepemilikan manajerial, komisaris independen, pertumbuhan 

penjualan, profitabilitas, dan kualitas audit. Sedangkan penelitian saat 

ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan dan 

leverage. 

b. Sampel yang digunakan pada peneliti sebelummnya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan keuangan 

periode 2010-2013.Sedangkan penelitian saat ini mencakup 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan 

keuangan periode 2012-2015. 

3. Nadia dan yusralaini (2014) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan manajerial, struktur 

kepemilikan institusional, struktur kepemilikan publik, debt covenant dan growth 

opportunities terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Sampel penelitian yang 

digunakan pada peneliti ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2012. Variabel independen yang digunakan struktur 

kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan 

publik, debt covenant dan growth opportunities sedangkan, variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 24 perusahaan. Menggunakan metode purposive sampling. 

Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan publik, debt 
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covenant dan growth opportunities berpengaruh positif signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. Sedangkan variabel struktur kepemilikan institusional 

dan struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah : 

a. Menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan kepemilkan manajerial, dan kepemilikan institusional 

sebagai variabel independen. 

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

a. Variabel independen yang digunakan pada peneliti sebelumnya adalah 

struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, 

struktur kepemilikan publik, debt covenant dan growth opportunities 

Sedangkan penelitian saat ini adalah kepemilikan institusional, 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran 

perusahaan dan leverage. 

b. Sampel yang digunakan pada peneliti sebelumnya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan keuangan 

periode 2010-2012. Sedangkan penelitian saat ini mencakup 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan 

keuangan periode 2012-2015. 

4. Pratanda (2014) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh mekanisme good corporate governance, 

likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap tingkat konservatisme akuntansi. 

Sampel penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah perusahaan manufaktur 



13 

 

 

yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Variabel independen yang digunakan 

komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

likuiditas, profitabilitas dan leverage sedangkan, variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 38 perusahaan. Menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

sebelumnya menunjukan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, komisaris independen, likuiditas, profitabilitas, dan leverage secara 

simultan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Secara parsial, variabel 

kepemilikan manajerial, komisaris independen, profitabilitas, dan leverage 

berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan 

variabel kepemilikan institusional dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi. Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah :  

a. Menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, 

kepemilkan manajerial dan leverage sebagai variabel independen. 

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu adalah :  

a. Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya 

adalah komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, likuiditas, profitabilitas dan leverage. Sedangkan 

penelitian saat ini adalah kepemilikan institusional, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan 

dan leverage. 
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b. Sampel yang digunakan pada peneliti sebelumnyaperusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan keuangan 

periode 2010-2012. Sedangkan penelitian saat ini mencakup 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan 

keuangan periode 2012-2015. 

5. Yustiana (2013) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh konvergensi IFRS dan mekanisme good 

corporate governance terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Sampel 

penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2011. Variabel independen yang digunakan 

konvergensi IFRS dan mekanisme good corporate governance berupa 

kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, 

dan kepemilikan institusional, peneliti ini menggunakan ukuran perusahaan dan 

leverage sebagai variabel kontrol  sedangkan, variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah konservatisme akuntansi.Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 39 

perusahaan. Menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.Hasil 

penelitian sebelumnya ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial dan 

komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi sedangkan dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Persamaan peneliti terdahulu dengan 

sekarang adalah :  

a. Menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen. 
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b. Menggunakan kepemilikan manajerial, komisaris independen dan 

kepemilikan institusional sebagai variabel independen. 

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

a. Variabel independen yang digunakan pada peneliti sebelumnya adalah 

konvergensi IFRS, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional. 

Sedangkan penelitian saat ini adalah kepemilikan institusional, 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran 

perusahaan dan leverage. 

b. peneliti sebelumnya menggunakan ukuran perusahaan dan leverage 

sebagai variabel kontrol. Sedangkan peneliti saat ini tidak 

menggunakan variabel kontrol. 

c. Sampel yang digunakan pada peneliti sebelumnya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan keuangan 

periode 2009-2011. Sedangkan penelitian saat ini mencakup 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan 

keuangan periode 2012-2015. 

6. Wulandini dan Zulaikha (2012) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite 

audit terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur di BEI. 

Sampel penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Variabel independen yang 

digunakan dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit sedangkan, 
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variabel dependen dalam  penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Jumlah 

sampel yang digunakan 33 perusahaan. Menggunakan metode purposive 

sampling. Teknik analisis yang diakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian yang telah dilakukan maka simpulan yang 

dapat diambil adalah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi sedangkan dewan komisaris dan komisaris independen 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Persamaan 

peneliti terdahulu dengan sekarang adalah :  

a. Menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan komite audit dan komisaris independen sebagai 

variabel independen. 

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu adalah :  

a. Variabel independen yang digunakan pada peneliti sebelumnya adalah 

dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan 

peneliti saat ini adalah kepemilikan institusional, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan 

dan leverage. 

b. Sampel yang digunakan pada peneliti sebelumnya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan keuangan 

periode 2008-2010. Sedangkan pada peneliti saat ini mencakup 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan 

keuangan periode 2012-2015. 

7. Limantauw (2012) 
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Penelitian ini meneliti tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris sebagai 

mekanisime good corporate governance terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI. Sampel penelitian yang digunakan 

pada peneliti ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI menggunakan laporan 

keuangan periode 2008-2010. Variabel independen yang digunakan proporsi 

komisaris independen dan kepemilikan saham. Variabel kontrol yang digunakan 

profitabilitas dan ukuran perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah konservatisme akuntansi. Jumlah sampel yang digunakan 168 perusahaan. 

Menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Kepemilikan 

saham oleh komisaris yang terafiliasi berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tingkat konservatisme akuntansi. Profitabilitas dan leverage sebagai variabel 

kontrol berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. 

Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah :  

a. Menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan komisaris independen sebagai variabel independen. 

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu adalah :  

a. Variabel independen yang digunakan pada peneliti sebelumnya adalah 

proporsi komisaris independen dan kepemilikan saham. Sedangkan 

peneliti saat ini adalah kepemilikan institusional, komisaris 
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independen, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan 

dan leverage. 

b. Peneliti sebelumnya menggunakan ukuran perusahaan dan 

profitabilitas sebagai variabel kontrol. Sedangkan peneliti saat ini 

tidak menggunakan variabel kontrol. 

c. Sampel yang digunakan pada peneliti sebelumnyaperusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan keuangan 

periode 2008-2010. Sedangkan pada peneliti saat ini mencakup 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan 

keuangan periode 2012-2015. 

8. Prena (2012) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh keberadaan komisaris independen sebagai 

bagian penerapan board of directors  terhadap konservatisme pelaporan 

keuangan.Sampel penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah perusahaan 

go public yang terdaftar di BEI menggunakan laporan keuangan periode 2008-

2010. Variabel independen yang digunakan komisaris independen, pertumbuhan 

penjualan, dan ukuran perusahan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

konservatisme akuntansi. Jumlah sampel yang digunakan 162 perusahaan. 

Menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang 

digunakanregresi linier berganda. Hasil penelitian sebelumnya ini menunjukan 

komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah :  

a. Menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen. 
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b. Menggunakan ukuran perusahaan dan komisaris independen sebagai 

variabel independen. 

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu adalah pada peneliti 

terdahulu :  

a. Variabel independen yang digunakan pada peneliti sebelumnya adalah 

komisaris independen, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahan. 

Sedangkan peneliti saat ini adalah kepemilikan institusional, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran perusahaan 

dan leverage. 

b. Sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan keuangan 

periode 2008-2010. Sedangkan pada peneliti saat ini mencakup 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan laporan 

keuangan periode 2012-2015. 
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Untuk lebih lengkap hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 

matriks di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

Variabel Dependen : Konservatisme 

NO Nama Peneliti 

Variabel Independen 

K
P

_
IN

S
T

 

K
O

M
_
IN

D
 

K
P

_
M

A
N

J 

K
O

M
T

_
A

D
T

 

U
K

_
P

 

L
V

G
 

1 Noviantari dan Ratnadi (2015) - - - - S TS 

2 
Padmawati dan Fachrurrozie 

(2015) - TS TS - - - 

3 Nadia dan yusralaini (2014) TS - TS - - - 

4 Pratanda  (2014) S S S - - S 

5 Yustiana (2013) - TS TS - - - 
6 Wulandini dan Zulaikha (2012) - TS - S - - 
7 Limantauw (2012) - TS - - - - 
8 Prena (2012) - S - - S - 

 
Keterangan :  

S     : Signifikan 

TS   : Tidak Signifikan 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Signalling Theory 

Teori signal adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga 

saham, obligasi, deviden dan sebagainya sehingga akan memberikan pengaruh 

pada keputusan investor. Bhattacharya (1979) menjelaskan bahwa dividen 

digunakan manajer untuk memberikan sinyal tentang prospek kinerja perusahaan. 

Oleh karena itu kenaikan atau penurunan deviden dianggap memiliki muatan 

informasi tentang prospek positif atau negatif dari kinerja perusahaan. 

Pembayaran dividen merupakan sinyal bagi investor luar mengenai mengenai 

prospek perusahaan masa mendatang. 

Ross (1977) menyatakan bahwa ada dua asumsi yang mendasari 

dividen sebagai sinyal. Pertama manajemen perusahaan merasa tidak perlu untuk 

merubah kebijakan dividennya. Apabila terjadi kenaikan pembagian dividen yang 

dilakukan oleh manajemen, investor luar akan menganggap sebagai suatu sinyal 

bahwa perusahaan mempunyai prospek dimasa datang. Kedua, kedalaman 

informasi yang dimiliki investor dan manajemen berbeda. Manajemen biasanya 

memiliki informasi yang lebih mendalam tentang kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. 

Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah 

sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan beraksi dengan berbagai cara 

apapun untuk menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual 

atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi atau ”wait and see” atau 
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tunggu dan liat dulu perkembangan yang baru kemudian mengambil tindakan 

(Fahmi 2014:21). Kurangnya informasi yang diberikan untuk pihak eksternal 

mengenai kondisi perusahaan menyebabkan pihak luar atau investor melindungi 

diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan yang tidak 

dapat memberikan informasi secara lengkap. Scott, W.R dalam bukunya 

menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan manajemen perusahaan yang 

memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan (Scott 2012:475). Teori signaling mampu 

mengurangi asimetri informasi dengan cara pemberian sinyal oleh manajer 

perusahaan. Laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh manajemen 

perusahaan akan menjadi alat analisis yang memberikan sinyal bagi investor 

dalam mengambil keputusan.  

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi 

asimetri informasi. Perusahaan memberikan sinyal kepada pihak eksternal atau 

investor yang berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat di 

pertanggung jawabkan serta perusahaan dapat mengurangi ketidak pastian 

mengenai prospek perusahaan di masa yang mendatang. Manajemen menerapkan 

kebijakan akuntansi konservatif dengan menghitung depresiasi yang tinggi akan 

menghasilkan laba rendah yang relatif permanen yang berarti tidak mempunyai 

efek sementara pada penurunan laba yang akan berbalik pada masa yang akan 

datang (Fala, 2007). Ketika perusahaan publik mengumumkan penerbitan 

sekuritas, maka mungkin terdapat pengaruh informasi yang dapat menyebabkan 

reaksi pasar saham. Dalam berbagai penelitian dimana faktor-faktor lain yang 
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menyebabkan pergerakan pasar dianggap konstan, para peneliti menemukan 

reaksi harga saham yang negatif atas penerbitan saham biasa atau sekuritas yang 

dapat dikonversi (James C dan John M 2013:262). 

Penelitian ini menggunakan teori signaling karena menggunakan 

konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen, yang dimana dapat 

memberikan motivasi kepada manajer agar memberikan informasi melalui laporan 

keuangan dan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan 

menerapkan konservatisme akuntansi. Prinsip konservatisme akuntansi dapat 

mencegah perusahaan dalam melakukan tindakan yang membesarkan laba 

sehingga manajemen akan menyajikan laba dan aset yang tidak overstate. Teori 

ini juga mampu mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemilik 

perusahaan. Pihak manajemen menggunakan pelaporan yang disajikan dengan 

dilengkapi penyajian pos laba komperhensif mengisyaratkan kelengkapan 

informasi yang dengan demikian akan memberi sinyal positif atas penerbitan 

laporan keuangan.   

2.2.2. Teori keagenan (Agency theory) 

Teori keagenan (Agency theory) mencoba menjelaskan tentang 

masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditur, 

dan manajer. Konflik yang dimaksud dapat dilihat dari kebijakan dividen, 

pendanaan, dan kebijakan investasi (Jensen and Meckling, 1976). Informasi 

tentang perusahaan lebih banyak diketahui oleh manajer (agent) sebagai pengelola 

dibandingkan pemilik perusahaan (principal). Sehingga manajer tidak selalu 
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bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan (Jensen and 

Meckling, 1976). 

Teori keagenan berfokus pada hubungan antara pemilik perusahaan 

dengan manajer perusahaan. Pemilik perusahaan biasanya diistilahkan sebagai 

principal sedangkan pihak manajemen yang mendapat mandate dari pihak pemilik 

disebut sebagai agent. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak principal dan pihak 

agent harus saling menguntungkan, apabila dari kedua belah pihak menaati 

komitmen yang sudah disepakati sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja. 

Pihak agent dituntut untuk mencurahkan kemampuan profesionalnya dalam 

mengelola perusahaan, dan sedangkan dari pihak principal atau pemilik 

perusahaan, berkewajiban meberikan fee kepada pihak agen sebagai balas 

jasa(Fahmi 2014:19). 

Arfan Ikhsan Lubis dalam bukunya menjelaskan gambaran tentang 

teori keagenan, dari sudut pandang teori agensi, pemilik perusahaan (principal) 

membawahi manajer (agent) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Principal 

dan agent sebenarnya merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

pribadi masing-masing.  Agent tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk 

kepentingan pemilik. Hal ini disebabkan agent memiliki kepentingan 

memaksimalkan kesejahteraannya. Adanya perbedaan kepentingan ini yang nanti 

akan berakibat menimbulkan asimetri informasi dan juga konflik kepentingan 

antara agent dengan principal, dimana masing-masing pihak berusaha 

memperbesar keuntungan bagi diri sendiri (Lubis 2011:91). 
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Dalam kerangka teori keagenan, terdapat tiga macam hubungan 

keagenan menurut Chariri dan Ghozali (2007), yaitu: (1) hubungan manajemen 

dengan pemilik (pemegang saham), (2) hubungan manajemen dengan kreditur dan 

(3) hubungan manajemen dengan pemerintah. Pandangan teori keagenan dimana 

terdapat pemisahan antara pihak agen dan principal yang mengakibatkan 

munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. 

Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung 

menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk 

kepentingan principal. Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme 

pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua 

belah pihak dengan mengaplikasikan prinsip konservatisme akuntansi. 

Penelitian ini menggunakan teori keagenan karena menggunakan 

konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen yang tercermin dari laporan 

keuangan. Sehingga dapat mengakibatkan timbulnya asimetri informasi antara 

manajer (agent) dan pemilik perusahaan (principal) untuk kepentingan masing-

masing. Pemegang saham akan berfokus pada bertambahnya hasil keuangan dan 

investasi di perusahaan, sedangkan manajer akan berfokus pada kompensasi 

keuangan yang diberikan oleh perusahaan atas prestasinya. Hubungan teori 

keagenaan dengan konservatisme dapat mengurangi biaya agensi, meningkatkan 

kualitas informasi laporan keuangan, serta para pemegang saham menginginkan 

manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentinganya masing-masing. 
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2.2.3. Konservatisme Akuntansi 

Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidak 

pastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (outcome) 

yang terjelek dari ketidak pastian tersebut. Sikap konservatis juga mengandung 

makna sikap hati-hati dalam menghadapi resiko dengan cara bersedia 

mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Implikasi 

konsep konservatis terhadap pelaporan keuangan adalah bahwa pada umumnya 

akuntansi akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar akan 

terjadi tetapi tidak mengantisipasi untung atau pendapatan yang akan datang 

walaupun kemungkinan terjadinya besar (Suwardjono 2013:245). 

Tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan. Faktor-faktor eksternal 

perusahaan berkaitan dengan lingkungan institusional pelaporan keuangan 

perusahaan seperti sistem hukum dan penegakan hukumnya serta standar 

akuntansi yang berlaku di suatu negara (Wardhani, 2009). Lingkungan 

institusional tersebut akan mempengaruhi tuntutan terhadap manajer perusahaan 

untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas guna memberikan proteksi 

yang baik bagi investor. Sedangkan mengenai standar akuntansi, konservatisme 

telah atau mungkin masih menjadi salah satu prinsip akuntansi yang paling 

berpengaruh dalam akuntansi konvensional (Hellman, 2007).  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan ada beberapa 

metode yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Maka dari itu 

konservatis merupakan salah satu metode yang dapat digunakan perusahaan 
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dalam melaporkan keuanganya. Beberapa metode dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) terhadap penerapan prinsip konservatisme (IAI  

2014) : 

a) PSAK No. 13 membahas pernyataan yang bertujuaan untuk 

mengatur perlakuan akuntansi untuk property investasi dan 

pengungkapan yang terkait. 

b) PSAK No.14 membahas mengenai persedian di ukur pada mana 

yang lebih rendah antara biaya perolehan dan realisasi neto. Biaya 

persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, 

dan biaya lain yang timbul sampai persedian berada dalam kondisi 

dan lokasi saat ini. 

c) PSAK No.16 membahas mengenai tujuan untuk mengatur 

perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna laporan 

keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas 

dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi. 

d) PSAK No, 19 membahas mengenai tujuan untuk mengatur cara 

mengukur jumlah tercatat dari aset takberwujud dan menentukan 

pengungkapan yang di syaratkan tentang aset berwujud. 

Seperti yang tertera di atas disebutkan beberapa metode dalam PSAK yang terkait 

dengan penerapan konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi dapat 

diukur dengan menggunakan rasio market to book value untuk membandingkan 

antara nilai pasar ekuitas dengan nilai buku ekuitas. Rumus rasio market to book 

value adalah : 
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         = 

Keterangan : 

Market Value of Common Equity : Harga saham dikalikan dengan jumlah lembar 

saham beredar 

Book Value of Common Equity  : Nilai buku saham 

2.2.4. Kepemilikan Institusional  

Struktur kepemilikan adalah bentuk pendelegasian pengendalian yang 

berdasarkan komitmen dari pemegang saham kepada para manajer. Pendelegasian 

pengendalian ini diberikan dengan harapan para manajer mampu menjalankan 

setiap kegiatan baik secara operasional maupun non-operasional secara optimal 

dan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Brigham, Eugene F. dan 

Houston, Joel F dalam bukunya menjelaskan bahwa kepemilikan saham adalah 

pemegang saham dari perusahaan lain yang telah membeli saham dari perusahaan 

tersebut yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengembalian atas investasi 

yang telah mereka lakukan Brigham dan Houston (2006:399). Tingkat konsentrasi 

dan proporsi kepemilikan memiliki distribusi kekuasaan perusahaan antar manajer 

dengan pemegang saham (shareholder) serta nantinya akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan dan akan berpengaruh terhadap perkembangan 

perusahaan (Sutedi, 2011:9).  

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau entitas lain. Di dalam laporan 

keuangan perusahaan, kepemilikan institusional berupa perusahaan swasta, 

Market Value of Common Equity 

Book Value of Common Equity 

Market to Book Value 
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perusahaan efek, LSM, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, ataupun 

lembaga lain. Kepemilikan institusional ini memiliki fungsi yaitu sebagai alat 

pengendali dalam mengurangi terjadinya agency conflict dengan cara 

memonitoring segala proses operasi perusahaan dengan efektif (Yunitasari, 2014). 

Pengawasan yang efektif bertujuan agar para manajer mengelola perusahaan 

sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga kemungkinan kecil adanya tindakan 

untuk mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Tendi Haruman 

menjelaskan dengan adanya investor institusional mampu melaksanakan peranan 

mendisiplinkan penggunaan hutang dalam struktur modal Haruman (2008). 

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusional lebih baik 

daripada pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajerial sebab pihak 

institusional mempunyai keuntungan lebih dalam memperoleh informasi serta 

dalam menganalisis segala aspek yang berkaitan dengan kebijakan yang dipilih 

manajemen. Selain itu Ayuningtyas berpendapat pihak institusional akan lebih 

memprioritaskan kestabilitasan pendapatan dan keuntungan jangka panjang 

sehingga aset penting perusahaan akan memperoleh pengawasan yang lebih baik 

Ayuningtyas (2013). Semakin besar kepemilikan yang dimiliki oleh institusi 

keuangan maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kondisi 

kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan institusi keuangan akan mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan. Pengawasan yang tinggi akan 

memperkecil adanya berbagai penyelewengan atau penyimpangan tindakan yang 

dilakukan manajemen yang memungkinan perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Pengawasan dalam berbagai tindakan yang dilakukakan manajemen 
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sangatlah penting mengingat adanya pemisahan kepentingan antara agen dan 

prinsipal. Pengawasan yang optimal oleh institusional akan mempengaruhi 

manajemen untuk lebih berhati-hati salam mengambil keputusan. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional : 

Kepemilikan institusional =                                                          X 100% 

2.2.5. Kepemilikan manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen 

perusahaan yang diukur menggunakan prosentase dari jumlah saham yang 

dimiliki oleh manajemen Sujono dan Soebiantoro (2007) dalam Sabrina (2010). 

Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, 

yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidak seimbangan. Pendekatan 

keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument 

atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa 

klaim terhadap sebuah  perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial 

digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di 

perusahaan.  

Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi 

untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik 

kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. 

Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan 

lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai 

tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain 

∑saham investor institusional 

∑saham yang beredar 
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adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu 

keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari 

keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian 

apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. Rumus yang digunakan adalah 

: 

 

2.2.6. Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, Serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen atau bertindak semata-

mata demi kepentingan perusahaan Pratanda (2014). Komisaris independen 

memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan 

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memperlakukan pemegang 

saham minoritas dengan jujur dan adil. Board of directors yang kuat (board of 

directors yang didominasi oleh komisaris independen) yang kuat akan 

mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas, sehingga mereka akan cenderung 

untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Di lain pihak, 

komisaris independen yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan 

memberikan kesempatan lebih besar manajer untuk menggunakan prinsip 
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akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif) (Ahmed dan Duellman, 2007). 

Rumus yang digunakan untuk mengukur komisaris independen :  

 

2.2.7. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang 

bertugas untuk memeriksa dan mengawasi proses kendali internal perusahaan. 

Oleh karena itu keberadaan komite audit akan mendorong penggunaan prinsip 

konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. 

Komite audit akan meningkatkan kualitas keseluruan dari proses pelaporan 

keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme (Wijayanti dan 

Bahaudin, 2011).  Berikut beberapa tugas komite audit di perusahaan (Handoko, 

dkk 2012 :13) : 

1. Komite audit memastikan bahwa laporan keuangan sesuai standar 

akuntansi Indonesia. 

2. Komite audit mengawasi audit laporan keuangan yang dilakukan 

oleh auditor eksternal. 

3. Komite audit mengawasi proses pengelolaan resiko. 

4. Komite audit memastikan bahwa laporan auditor internal 

mempertimbangkan manajemen resiko. 

5. Komite audit memberdayakan audit internal. 
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6. Komite audit memastikan bahwa dewan direksi mematuhi 

rekomendasi yang berkaitan dengan manajemen resiko. 

7. Komite audit menciptakan iklim disiplin yang akan mengurangi 

kemungkinan penyelewengan. 

8. Komite audit memajukan struktur yang memadai untuk 

pengawasan internal. 

9. Komite audit memperbaiki kualitas pengungkapan dan pelaporan 

keuangan. 

10. Komite audit meninjau laporan audit eksternal. 

Tugas di atas sangat memperlihatkan betapa pentingnya peran komite audit di 

dalam perusahaan selain mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang 

lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit juga akan 

meningkatkan kualitas keseluruan dari proses pelaporan keuangan perusahaan. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur komite audit : 

Komite audit = ∑Komite audit 

2.2.8. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan 

terutama bagi para investor dan kreditor. Perusahaan yang cenderung berukuran 

besar tentunya akan memiliki kekuatan yang lebih untuk mendapatkan dana dari 

kreditor (Sawir, 2000:101). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi 

dalam tiga kategori sebagai berikut: perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm) (Diantimala, 2008). 
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Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan log total aset yang dapat dilihat 

melalui aset lancar dan aset tidak lancar perusahaan pada tahun pelaporan 

(Jogiyanto, 2000:254).  

Penggunaan aset karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan 

dengan nilai kapitalisasi pasar ataupun penjualan dalam mengukur ukuran 

perusahaan. Log normal aset digunakan dengan pertimbangan untuk memudahkan 

perhitungan, karena jika tanpa menggunakan logaritma normal maka jumlah total 

aset yang digunakan akan terlalu besar (Wulandini dan Zulaikha, 2012). 

Perusahaan yang berukuran besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan 

masyarakat. Jika perusahaan berukuran besar mempunyai laba tinggi secara relatif 

permanen, maka pemerintah berhak untuk menaikkan pajak dan meminta layanan 

publik yang lebih tinggi kepada perusahaan yang bersangkutan. Maka dari itu, 

perusahaan yang berukuran besar cenderung akan melaporkan laba rendah secara 

relatif permanen dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 2005). 

Dengan demikian maka laba yang dilaporkan akan menjadi lebih kecil sehingga 

pajak yang harus dibayar semakin kecil pula. Penelitian yang dilakukan oleh Lo 

(2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

tingkat konservatisme akuntansi. Rumus ukuran perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset Perusahaan) 
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2.2.9. Leverage 

 Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan 

karena akan masuk dalam kategori hutang ekstrim yang berarti perusahaan 

terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban 

hutang tersebut (Fahmi, 2014:75). Leverage menggambarkan hubungan antara 

utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa 

jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan 

perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity) (Sofyan, 2013:306). Luciana 

Spica menyatakan bahwa hutang memberikan dorongan kepada manajer-pemilik 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai perusahaan, 

melalui keputusan-keputusan dalam investasi dan keputusan-keputusan dalam 

pendanaan Luciana (2006).  

 Menurut Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F dalam bukunya 

menyatakan bahwa leverage merupakan rasio yang  mengukur sejauh mana 

perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang Brigham dan Houston 

(2006:101). Leverage mempunyai beberapa implikasi penting diantaranya adalah 

dengan memperoleh hutang para investor dapat mempertahankan kendali atas 

perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang diberikan. 

Implikasi berikutnya adalah  kreditur akan melihat ekuitas dari perusahaan 

sebagai suatu batasan keamanan. Semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang 

diberikan oleh pemegang saham maka semakin kecil risiko yang harus dihadapi 

oleh kreditur. 
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 Berdasarkan pengertian dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa leverage adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjang dan jangka pendek. Rasio leverage sangat penting bagi seorang 

kreditur karena akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang dimana 

semakin kecil rasio maka semakin kecil pula risiko yang akan dialami oleh 

kreditur untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Jenis rasio hutang 

(Leverage ratio)  dalam penelitian ini adalah debt to equity ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini menjelaskan 

tentang perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan 

menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi 

seluruh kewajiban. Rumus rasio leverage adalah sebagai berikut : 

 Debt To Equity Ratio =                            x 100% 
 

 

2.2.10. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

 Kepemilikan oleh inside directors dan manajemen ini dapat berperan 

sebagai fungsi monitoring dalam proses pelaporan keuangan, dan juga dapat 

menjadi faktor pendorong dilakukannya ekspropriasi terhadap pemegang saham 

minoritas. Apabila inside directors dan manajemen menjalankan fungsi 

monitoringnya dengan baik, maka ia akan mensyaratkan 6  informasi dari 

pelaporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi sehinga mereka akan menuntut 

penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi pula. Namun, apabila 

Total Hutang 

Total Ekuitas 
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kepemilikan mereka tersebut justru mendorong dilakukannya ekspropriasi 

terhadap perusahaan, maka mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan 

prinsip akuntansi yang lebih liberal (lebih agresif) (Wardhani, 2008). 

2.2.11. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Board of directors yang kuat (board of directors yang di dominasi oleh 

komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas, 

sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi 

yang lebih konservatif. Di lain pihak, board of directors yang di dominasi oleh 

pihak internal atau board of directors yang memiliki insentif monitoring yang 

lemah akan memberikan kesempatan lebih besar manajer untuk menggunakan 

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

2007). Penelitian lain yang menerangkan pengaruh independensi dewan komisaris 

terhadap konservatisme akuntansi dilakukan oleh Wardhani (2008) yang 

membuktikan bahwa board of directors yang kuat (dewan yang memiliki 

komisaris independen dalam proporsi lebih tinggi) akan mensyaratkan informasi 

yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan 

prinsip akuntansi yang lebih konservatif dalam konservatisme yang diukur dengan 

ukuran nilai pasar. 
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2.2.12. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau entitas lain. Di dalam laporan 

keuangan perusahaan, kepemilikan institusional berupa perusahaan swasta, 

perusahaan efek, LSM, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, ataupun 

lembaga lain. Semakin besar kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan 

maka semakin kuat monitoring yang dilakukan oleh institusi lain terhadap kinerja 

yang dilakukan manajemen. Agar manajemen tidak dapat melakukan tindakan 

yang dapat merugikan para investor. Sehingga makin besar porsi kepemilikan 

institusional semakin bersar pula tekanan bagi perusahaan untuk menerapkan 

konservatisme akuntansi. 

2.2.13. Pengaruh Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi 

Pemerintah Indonesia berupaya melindungi pemegang saham serta 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membuat peraturan pembentukan 

dewan komisaris independen dan komite audit pada bulan juli 2001 (Perwirasari 

2012). Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum dan struktur pengendalian internal perusahaan 

dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.  Komite audit ini akan 

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

informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak merugikan para investor. 

Komite audit juga akan meningkatkan kualitas keselurahan dari proses pelaporan 

keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme.  

2.2.14. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi 

Perusahaan yang berukuran besar biasanya lebih diawasi oleh 

pemerintah dan masyarakat. Jika perusahaan berukuran besar mempunyai laba 

tinggi secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan 

pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan. Oleh 

karena itu, perusahaan berukuran besar akan cenderung melaporkan laba rendah 

secara relatif permanen dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 

2005). Dengan demikian maka laba yang dilaporkan akan menjadi lebih kecil 

sehingga pajak yang harus dibayar semakin kecil pula. Penelitian yang dilakukan 

oleh Lo (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap tingkat konservatisme akuntansi. 

2.2.15. Pengaruh Leverage terhadap tingkat konservatisme akuntansi 

Leverage digunakan oleh kreditur sebagai alat untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibanya sebagai bahan 

pertimbangan ketika akan meminjamkan dana kepada perushaan. Semakin besar 

tingkat leverage menandakan semakin besar juga resiko kreditur dalam hal 

pengambilan dana pokok beserta bunga yang dipinjamkan kepada perusahaan. 
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Dalam hal ini, leverage berperan sebagai indikator untuk tingkat keamanan 

pengambilan dana yang telah diberikan kepada perusahaan. Hal tersebut 

menyebabkan manajer cenderung meningkatkan laba atau mempercepat 

pengakuan laba, untuk meningkatkan jumlah hutang yang diperoleh oleh 

perusahaan dan untuk mendapatkan kepercayaan yang baik oleh kreditur atas 

tingkat keamanan pengambilan dana pokok yang diberikan beserta bunganya. 

Maka dari itu, semakin tinggi tingkat hutang dan harapan untuk memperoleh 

hutang, perusahaan cenderung tidak konservatis dalam melaporkan laporan 

keuanganya. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencoba menguji secara 

empiris bahwa ada pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial dan komite audit sebagai mekanisme good corrporate 

governance, ukuran perusahan, dan leverage terhadap konservatisme akuntansi. 

Dari kerangka dapat dijelaskan bahwa kepemilikan institusional (X1), komisaris 

independen (X2), kepemilikan independen (X3), komite audit (X4) ukuran 

perusahaan (X5), leverage (X6) berpengaruh langsung terhadap konservatisme 

akuntansi (Y). 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikaran yang telah di 

jelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Ada pengaruh Komite Institusional terhadap konservatisme 

akuntansi 

H2 : Ada pengaruh komisaris independen terhadap konservatisme 

akuntansi 

H3 :  Ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme 

akuntansi 

H4 : Ada pengaruh komite audit terhadap konservatisme akuntansi 

Kepemilikan Institusional 

(X1) 

KomisarisIndependen 

(X2) 

Kepemilikan Manajerial 

(X3) 

Ukuran Perusahaan (X5) 

Leverage  

(X6) 

Konservatisme 

Akuntansi(Y) 

Komite Audit 

(X4) 



42 

 

 

H5 : Ada pengaruh ukuran perusahan terhadap konservatisme 

akuntansi 

H6 : Ada pengaruh leverage terhadap konservatisme akuntansi




