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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Susi Sulastri dan Yane Devi Anna (2018) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial distress 

dan leverage terhadap konservatisme akuntansi. Pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan adalah konservatisme akuntansi dan variabel independen 

yang digunakan financial distress dan leverage. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Sampel yang digunakan dari 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 

sampai dengan 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susi dan Yane adalah financial 

distress secara parsial signifikan terhadap konservatisme akuntansi dan leverage 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Secara bersama-sama keduanya 

menunjukkan bahwa financial distress dan leverage signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan menggunakan variabel independen 

financial distress yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
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b. Sampel yang digunakan sama-sama menggunakan perusahaan 

pertambangan. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda sebagai 

alat untuk menganalisis data, sedangkan saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 

b. Penelitian terdahulu yang menggunakan periode dengan kisaran tahun 2012 

sampai 2016, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 

2014 sampai dengan 2018. 

2. Fina Amalina, Sri Fadilah dan Diamonalisa Sofianty (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko litigasi, leverage dan 

tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi. Variabel 

dependen yang digunakan adalah konservatisme akuntansi dan variabel independen 

yang digunakan adalah risiko litigasi, leverage dan tingkat kesulitan keuangan 

perusahaan. Menggunakan sampel perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan Tahun 2012 

sampai 2015. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan keuangan perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan dengan konservatisme akuntansi sedangkan leverage dan 

risiko litigasi berpengaruh signifikan dengan konservatisme akuntansi. 
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Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada:  

a. Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel independen risiko litigasi 

dan financial distress perusahaan untuk mengukur konservatisme akuntansi. 

b. Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel independen kesulitan 

keuangan (financial distress) dan risiko litigasi untuk mengukur 

konservatisme akuntansi. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan data perusahaan manufaktur subsektor 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, peneliti 

sekarang menggunakan data dari perusahaan pertambangan di Bursa Efek 

Indonesia.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda sebagai 

alat untuk menganalisis data, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

analisis regresi logistik. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan periode dengan kisaran tahun 2012 

sampai 2015, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 

2014 sampai dengan 2018. 

3. Mulyani dan Juvenrio (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya litigasi, leverage dan 

growth opportunities terhadap konservatisme akuntansi. Variabel dependen yang 

digunakan adalah konservatisme akuntansi dan variabel independen yang 

digunakan adalah risiko litigasi, leverage dan growth opportunities. Menggunakan 
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sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan periode pengamatan Tahun 2013 sampai 2015. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

growth opportunities tidak berpengaruh signifikan dengan konservatisme 

akuntansi, sedangkan  biaya  litigasi  dan leverage  berpengaruh  signifikan dengan 

konservatisme akuntansi. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel independen risiko litigasi, 

dan growth opportunities untuk mengukur konservatisme akuntansi. 

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan teknik analisis regresi 

logistik sebagai alat untuk menganalisis data. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan data 

dari perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan periode dengan kisaran tahun 2013 

sampai 2015, sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 

2014 sampai dengan 2018. 
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4. Mifta Quljanah. Elva Nuraina dan Anggita Langgeng Wijaya (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh growth opportunity dan 

leverage terhadap konservatisme akuntansi. Variabel dependen yang digunakan 

adalah konservatisme akuntansi dan variabel independen yang digunakan adalah 

growth opportunity dan leverage. Sampel yang digunakan dari 51 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa growth 

oportunity dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada kesamaan menggunakan variabel independen growth oportunity dan 

leverage untuk mengukur konservatisme akuntansi. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan data dari perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan data dari 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda sebagai 

alat untuk menganalisis data sedangkan saat ini menggunakan teknik 

analisis regresi logistik. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2013 sampai 2015, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2014 sampai 

dengan 2018. 
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5. Hans Hananto Andreas, Albert Ardeni dan Paskah Ika Nugroho (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh company 

growth, profitability, dan investment opportunity set (IOS) terhadap penerapan 

prinsip konservatisme akuntansi. Variabel dependen yang digunakan adalah 

konservatisme akuntansi dan variabel independen yang digunakan adalah company 

growth, profitability, dan investment opportunity set (IOS). Sampel yang digunakan 

dari 114 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 

dan 2013. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang 

sebelumnya lolos uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

company growth, profitability, dan investment opportunity set (IOS) berpengaruh 

positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada kesamaan menggunakan variabel independen investment opportunity 

set (IOS) untuk mengukur konservatisme akuntansi. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan data perusahaan manufaktur. 

Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan data dari perusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda sebagai 

alat untuk menganalisis data sedangkan saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2012 dan 2013, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2014 sampai dengan 2018. 
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6. Trissa Rizkyka, Nurhayati, dan Sri Fadilah(2017) 

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh risiko litigasi dan kesulitan 

keuangan terhadap konservatisme akuntansi. Pada penelitian ini variabel dependen 

yang digunakan adalah konservatisme akuntansi dan variabel independen yang 

digunakan adalah risiko litigasi dan kesulitan keuangan. Sampel yang digunakan 

dari perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai 2015. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

ini adalah risiko litigasi dan kesulitan keuangan berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang saat ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen risiko litigasi dan 

kesulitan keuangan (financial distress).  

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan data perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan peneliti saat ini menggunakan 

data dari perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda sebagai 

alat untuk menganalisis data sedangkan saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan periode pada tahun 2010 sampai 2015, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2014 sampai 

dengan 2018. 
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7. Anike Geovani Putri (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesulitan keuangan, risiko 

litigasi, dan leverage untuk konservatisme akuntansi. Variabel dependen yang 

digunakan adalah konservatisme akuntansi dan variabel independen yang 

digunakan adalah kesulitan keuangan, risiko litigasi, dan leverage. Sampel yang 

digunakan dari 10 perusahaan dagang yang mempublikasikan laporan keuangannya 

dari tahun 2012 hingga tahun 2014 pada BEI. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan 

keuangan dan risiko litigasi tidak berpengaruh signifikan dengan konservatisme 

akuntansi sedangkan leverage berpengaruh signifikan dengan konservatisme 

akuntansi. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada kesamaan menggunakan variabel independen kesulitan keuangan 

(financial distress) dan risiko litigasi untuk mengukur konservatisme akuntansi. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan data perusahaan dagang yang 

mempublikasikan laporan keuangannya. Sedangkan, peneliti sekarang 

menggunakan data dari perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda sebagai 

alat untuk menganalisis data sedangkan saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 
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c. Penelitian terdahulu menggunakan periode pada tahun 2012 sampai 2014, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2014 sampai 

dengan 2018. 

8. Agustina, Rice dan Stephen (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor apa yang mempengaruhi 

perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Pada penelitian ini 

variabel dependen yang digunakan adalah konservatisme akuntansi dan variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, 

intensitas modal, leverage, pajak, litigasi, struktur kepemilikan, dan growth 

opportunity. Sampel yang digunakan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 

risiko perusahaan, struktur kepemilikan, dan growth opportunity berpengaruh 

positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan intensitas modal, 

leverage, pajak dan litigasi secara negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang saat ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen growth 

opportunity dan risiko litigasi. 
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Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sedangkan peneliti saat ini menggunakan data dari 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda sebagai 

alat untuk menganalisis data sedangkan saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan periode pada tahun 2009 sampai 2011, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2014 sampai 

dengan 2018. 

9. Luh Putu Kusuma Dewi, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek 

Sinarwati  (2014) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi konservatisme akuntansi. Pada penelitian ini variabel dependen 

yang digunakan adalah konservatisme akuntansi dan variabel independen yang 

digunakan adalah risiko litigasi, pajak, leverage, struktur kepemilikan dan growth 

opportunities. Sampel yang digunakan dari 35 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2010 sampai 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah risiko litigasi berpengaruh 

signifikan negatif terhadap konservatisme akuntansi, pajak berpengaruh signifikan 

positif terhadap konservatisme akuntansi, kontrak hutang atau leverage 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi, serta 
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struktur kepemilikan dan growth opportunities berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang saat ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen risiko litigasi dan 

growth opportunities. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sedangkan peneliti saat ini menggunakan data dari 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda sebagai 

alat untuk menganalisis data sedangkan saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan periode pada tahun 2010 sampai 2012, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2014 sampai 

dengan 2018. 

10. Ryan Saptono dan Etty Gurendrawati  (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan 

manajerial, investment opportunity set dan debt convenant terhadap konservatisme 

akuntansi. Variabel dependen yang digunakan adalah konservatisme akuntansi dan 

variabel independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan manajerial, 

investment opportunity set dan debt convenant. Sampel yang digunakan dari 27 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 
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tahun 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi sedangkan investment 

opportunity set dan debt convenant berpengaruh signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada kesamaan menggunakan variabel independen investment opportunity 

set untuk mengukur konservatisme akuntansi. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan data dari perusahaan manufaktur. 

Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan data dari perusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia.  

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi berganda sebagai 

alat untuk menganalisis data sedangkan saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2009 sampai tahun 2011, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2014 sampai 

dengan 2017. 
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Untuk memperjelas hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 

matriks di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti Tahun 
Variabel 

Dependen 

Variabel Independen 

RL IOS GO FD 

1 Susi & Yane 2018 

Konservatisme 

Akuntansi 

   B 

2 
Fina, Sri & 

Diamonalisa 
2017 B   TB 

3 
Mulyani & 

Juvenrio 
2017 TB  TB  

4 
Mifta, Elva & 

Anggita 
2017   B  

5 
Hans, Albert & 

Paskah 
2017  B   

6 
Trissa, Nurhayati 

& Sri 
2017 B   B 

7 Anike Geovani 2017 

 

TB   TB 

8 
Agustina, Rice & 

Stephen 
2016 TB  B   

9 
Luh , Nyoman & 

Ni Kadek 
2014 B  TB  

10 Ryan & Etty 2014  TB   

Sumber : Data diolah 

Keterangan : 

TB :Tidak berpengaruh 

B : Berpengaruh Signifikan 

RL : Risiko litigasi 

IOS   : Investment opportunity set 

GO : Growth opportunities 

FD : Financial distress 
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2.2 Landasan Teori 

Teori yang digunakan untuk mendasari dan mendukung penelitian ini 

adalah: 

2.2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Scott (2012:475) menyatakan bahwa sinyal merupakan suatu tindakan yang 

diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi para investor 

tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori signaling 

mampu mengurangi asimetri informasi dengan cara pemberian sinyal yang 

dilakukan oleh manajer perusahaan. Manajemen perusahaan menggunakan laporan 

keuangan yang telah dipublikasikan sebagai alat analisis yang memberikan sinyal 

bagi para investor dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari teori signaling akan 

memberikan dampak yang positif bagi pemakai laporan keuangan karena manajer 

perusahaan berusaha memberikan informasi mengenai kesempatan yang dapat 

diraih perusahaan di masa yang akan datang.  

Fahmi (2014:21) menyatakan bahwa teori signaling adalah teori yang 

membahas tentang naik turunnya harga di pasar seperti harga saham, obligasi, dan 

sebagainya sehingga akan memberi pengaruh terhadap keputusan investor. 

Informasi dalam laporan keuangan menjadi sangat penting bagi investor dalam 

melihat prospek perusahaan kedepannya. Tanggapan para investor terhadap sinyal 

positif atau negatif sangat mempengaruhi kondisi pasar dan akan bereaksi dengan 

berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut.  
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Penelitian ini menggunakan teori signaling karena penggunaan 

konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen yang dapat memotivasi 

manajer untuk memberikan infomasi melalui laporan keuangan dan mampu 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan Asumsi lain dari teori signaling adalah 

informasi yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berdampak pada keputusan 

investasi pasar yang akan diambil oleh investor atau pelaku bisnis lainnya. 

Informasi yang telah dipublikasi akan menjadi alat analisis yang memberikan 

sinyal bagi investor dalam mengambil keputusan (Jogiyanto, 2013 : 586). Pihak 

manajemen menggunakan pelaporan yang disajikan dengan dilengkapi penyajian 

pos laba komprehensif mengisyaratkan kelengkapan informasi yang dengan 

demikian akan memberi sinyal positif atas penerbitan laporan keuangan.  

 

2.2.2 Konservatisme Akuntansi 

Menurut FASB Statement of Concept No.2 Tahun 1987 konservatisme 

adalah reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dalam mencoba 

memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko pada situasi bisnis telah 

dipertimbangkan. Konservatisme akuntansi merupakan salah satu prinsip yang 

dapat digunakan dalam pelaporan akuntansi. Manajer akan melaporkan angka-

angka yang berbeda dalam laporan keuangannya sehingga laba yang disajikan akan 

cenderung konservatif.  

Sofyan (2013:149-150) menyatakan bahwa ketika perusahaan mengalami 

kejadian yang tidak pasti, laporan keuangan akan diungkapkan pada aset dan 

pendapatan yang paling minimal. Disimpulkan bahwa ketika terjadi kejadian yang 
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tidak pasti perusahaan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang lebih 

konservatif. Prinsip ini yang sering disebut sebagai prinsip kehati-hatian. Menurut 

Scott (2012:16) konservatisme akuntansi menyebabkan penghapusan kerugian 

yang tidak terealisasi karena kerugian tersebut telah diakui pada saat terjadi 

kemungkinan kerugian, tetapi keuntungan dari peningkatan nilai tidak diakui 

hingga benar-benar terjadi. Selain itu konsevatisme akuntansi dapat memberikan 

sinyal atas keyakinan manajer pada perusahaan untuk kedepannya (Scott, 

2012:476).  

Kondisi perusahaan yang tidak pasti dapat mempengaruhi pemilihan metode 

akuntansi yang digunakan sehingga hasil penyajian laporan keuangan akan 

berbeda disetiap perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh perusahaan tidak hanya mengutamakan perolehan laba yang tinggi, 

melainkan juga kelanjutan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan 

pada umumnya memiliki kejadian-kejadian yang belum terjadi. Ketika perusahaan 

mengalami kondisi yang tidak diinginkan, perusahaan cenderung 

menginformasikan dengan cara memilih angka yang tidak terlalu menguntungkan 

bagi perusahaan (Sofyan, 2013: 16). Kurangnya penerapan konservatisme 

akuntansi dapat dilihat dari banyaknya kasus kecurangan pelaporan keuangan oleh 

perusahaan. Cara mengurangi kecurangan tersebut perusahaan dapat melaporkan 

angka-angka penyajian dengan meminimalkan angka laba dan meningkatkan 

angka pada biaya yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menangani 

masalah yang akan timbul dari pelaporan yang overstatement. Anike (2017) 

menyatakan manfaat lain dari penerapan konservatisme akuntansi dapat membantu 
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pengguna laporan keuangan menentukan langkah kedepan dalam pengambilan 

keputusan termasuk pemberian kredit maupun investasi terhadap perusahaan 

dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan risiko perusahaan. 

Ahmad (2012:30) menyatakan Indonesia mengadopsi secara penuh IFRS 

mulai tahun 2012, dimana diwajibkan untuk menggunakan prinsip fair value dalam 

penyajian laporan keuangannya pada setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, hal inilah yang menyebabkan tidak sejalan dengan konservatisme 

akuntansi. Prinsip fair value lebih menekankan pada relevansi, hal ini 

bersebrangan dengan prinsip konservatisme yang lebih menekankan pada 

reliabilitas. Ahmad (2012:32) menjelaskan 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. Ada beberapa contoh area yang 

prinsip konservatisme akuntansi kemungkinan masih dipertahankan, misalnya : 

1. Kompensasi kerugian menyebabkan pengakuan piutang pajak tangguhan. 

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum 

dikompensasi apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan 

memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi. 

Kriteria probabilitas (kemungkinan) merupakan kriteria kualitatif yang 

bersifat subjektif dimana dengan adanya kriteria subjective judgement ini 

terbuka peluang untuk menerapkan konservatisme. 

2. Kapitalisasi biaya pengembangan. Salah satu syarat Aset tak berwujud yang 

timbul seperti biaya pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada 
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proyek internal) diakui apabila memenuhi bagaimana aset tak berwujud 

tersebut akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa 

depan. Dalam sebuah perusahaan memperbarui estimasi mengenai arus kas 

masa depan dari biaya pengembangan yang dikapitalisasinya, mungkin ada 

“efek sementara” konservatisme yang mengarah pada penciptaan cadangan 

tersembunyi yang kemudian dapat dibalik kembali (Reversed).  

Intinya, Prinsip “konservatisme” tetap ada dalam penerapan IFRS. Prinsip 

konservatisme berdasarkan IFRS diterapkan dalam cara konservatisme sementara 

(perubahan estimasi akuntansi yang sementara seperti understated aset bersih 

melalui penciptaan cadangan tersembunyi yang kemudian dapat dibalik) daripada 

cara konservatisme konsisten (penilaian aset bersih yang terlalu rendah). Hal ini 

berarti penekanan yang lebih rendah dari konservatisme yang konsisten pada 

implementasi IFRS digantikan oleh penekanan pada konservatisme sementara yang 

lebih besar (Ahmad, 2012:32-33).  

Konservatisme menurut Anggita (2015) dapat diukur dengan beberapa 

model pengukuran dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Model Basu 

Mengacu pada Basu  (1997). Konservatisme diukur dengan pendekatan 

reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. Sehingga 

konservatisme akuntansi dapat diukur dengan menggunakan rumus : 

NI = β0+β1NEG+ β2RET+ βRET*NEG+e 
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2. Negative Earnings Response Coefficient pada perubahan laba operasi 

mengacu pada Paek et. al. (2007).  

∆OIt = d0t + d1t DOIt-1 + d2t ∆OIt-1 +e 

 

3. Regresi antara arus kas operasi dan akrual mengacu pada Paek et. al. (2007). 

ACCtt = e01 + e1t DCFOt + e2tDCFOt + CON4t DCFO * CFO + e 

 

4. Non Operating Accrual mengacu pada Givoly and Hayn (2000).  

NOACC = TACC – OACC 

 

5. Market to Book Ratio mengacu pada Givoly dan Hayn (2000).   

Rasio ini dinotasikan dalam perbandingan antara nilai pasar ekuitas dengan 

nilai buku ekuitas. 

 

M/B= 
 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

Perhitungan berdasarkan market book ratio ini tidak ada unsur akrual 

didalamnya. Pengukuran akrual saat ini sudah tidak diterapkan dalam peraturan 

IFRS, sehingga dalam mengukur aset berwujud ataupun tidak berwujud dalam 

IFRS dapat menggunakan pengukuran melalui nilai wajar. 
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2.2.3 Risiko Litigasi 

Risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang 

memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan yang merasa dirugikan (Fina, Sri & Diamonalisa, 2017). Pihak-

pihak yang berpentingan terhadap perusahaan meliputi kreditur, investor, dan 

regulator (Yogie, 2014). Risiko litigasi yang berasal dari kreditor dapat diperoleh 

dari indikator risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar liabilitas 

jangka pendek maupun jangka panjang. Saliman (2014:268) menyatakan bahwa 

litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya tidak 

ditujukan pada suatu kemenangan sepihak secara mutlak dan jalan keluarnya adalah 

menghindari penyelesaian sengketa yang sifatnya formal dan biasanya 

penyelesaian melalui lembaga peradilan ini sebisa mungkin dihindari. Dalam risiko 

litigasi pihak yang terbukti telah melakukan pelanggaran maka akan dikenakan 

sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, bahkan pembebanan 

biaya perkara. 

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak 

yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-

haknya. Hasil akhir penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang 

menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah (Amriani, 2011:35). 

Risiko litigasi dapat timbul dari sisi kreditur dan investor. Risiko litigasi didasarkan 

pada investor dan kreditor adalah pihak yang mendapatkan perlindungan hukum. 

Dalam memperjuangkan hak dan kepentingan investor dan kreditor dapat menuntut 

perusahaan secara hukum dan secara litigasi kepada perusahaan (Azwir, Elfi, & 
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Yuniati, 2014). Dari sisi kreditur, ancaman litigasi muncul karena perusahaan tidak 

menjalankan operasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati di awal seperti 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar liabilitas yang telah disepakati. 

Sedangkan dari sisi investor, ancaman litigasi muncul karena perusahaan 

menjalankan operasi yang akan berakibat pada kerugian bagi para investor yang 

tercermin dari pergerakan harga dan volume saham.  

Terdapat beberapa cara dalam mengukur risiko litigasi, rumus yang dapat 

digunakan adalah: 

1. Asset Growth  

Berdasarkan penelitian Mulyani  & Juvenrio (2017) yang mengacu pada 

penelitian Watts (2003). 

Asset Growth = 
Total asett−Total asett−1

Total asett−1
 

 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Berdasarkan pada penelitian (Trissa, Nurhayati, & Sri, 2017) 

DER = 
Total liabilitas

Total ekuitas
 

 

3. Proksi Risiko Keuangan dan Proksi Politik 

Mengacu pada penelitian Fina,Sri & Diamonalisa (2017). Proksi risiko 

keuangan terdiri dari likuiditas dan leverage, sedangkan proksi politik  
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diwakili oleh ukuran perusahaan. 

RL= Ln (total aset) +  
 Liabilitas jangka panjang

Total aset
 + 

Liabilitas jangka pendek

Aset lancar
 

 

Perhitungan berdasarkan proksi risiko keuangan dan proksi politik dimana, 

risiko litigasi akan dinilai tinggi rendahnya nilai indeks komposit dari ketiga rasio 

tersebut. Jika nilai indeks komposit semakin tinggi maka risiko litigasi juga dinilai 

tinggi, begitu juga sebaliknya jika nilai indeks komposit semakin rendah maka 

risiko litigasi juga dinilai rendah. 

 

2.2.4 Investment Opportunity Set 

Investment opportunity set didefinisikan sebagai luasnya peluang suatu 

perusahaan untuk berinvestasi dengan bergantung pada pilihan expenditure 

perusahaan untuk kepentingan dimasa mendatang (Hans, Albert, & Ika, 2017). 

Nurul (2015) menjelaskan bahwa IOS merupakan nilai perusahaan yang besarnya 

tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen dimasa 

yang akan datang, yang pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang 

diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar. Martono & Harjito 

(2010:138) menjelaskan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh 

pendapatan di masa yang akan datang. Investasi merupakan komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.  
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Menurut Fahmi (2015: 3-4) secara umum terdapat dua jenis investasi yang 

biasanya di lakukan oleh perusahaan, yaitu: (1) Investasi nyata, investasi ini 

melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik. (2) Investasi 

keuangan, investasi ini melibatkan kontak tertulis, seperti saham biasa (common 

stock) dan obligasi (bond). Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam suatu 

keputusan, diperlukan ketegasan terhadap tujuan yang diharapkan. Sama halnya, 

dalam bidang investasi manajemen perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai.  

Tujuan tersebut sebagai berikut (Fahmi, 2015:3):  

1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut.  

2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan 

(actual profit).  

3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.  

4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.  

Menurut Nurul (2015) terdapat tiga proksi mengukuran investment 

opportunity set. Proksi tersebut merupakan proksi IOS berdasarkan harga (price-

based proxies), proksi IOS berdasarkan varian (variance measures) dan proksi IOS 

berdasarkan investasi (investment-based proxies) dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Proksi IOS berdasarkan harga (price-based proxies) 

Merupakan proksi yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan 

perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Rasio-rasio ini meliputi 

market value to book of asset, market value to book of equity, tobin’s Q2, 

earnings to price, dan  return on equity. 
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2. Proksi IOS berdasarkan varian (Variance measures) 

Proksi ini mendasarkan pada ide bahwa suatu opsi akan menjadi lebih 

bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan 

besarnya opsi yang tumbuh, seperti variabilitas dari return yang mendasari 

pada peningkatan asset. Adapun rasio yang digunakan pada proksi 

berdasarkan varian ini diantaranya adalah:Variance of returns dan Assets 

beta. 

3. Proksi IOS berdasarkan investasi (investment-based proxies).  

Proksi ini menunjukkan tingkat aktivitas investasi yang tinggi secara positif 

berhubungan dengan nilai IOS suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

IOS tinggi seharusnya juga memiliki tingkatan investasi yang tinggi pula 

dalam bentuk aktiva yang ditempatkan atau yang diinvestasikan untuk 

waktu yang lama dalam suatu perusahaan. 

a. Rasio investment to net sales.  

Investasi

Penjualan bersih
 

 

b. Rasio capital expenditure to market value of assets.  

Nilai buku aset jk. panjangt − Nilai buku aset jk. panjangt−1

Total aset − Total ekuitas + (Saham x Harga penutupan)
 

 

c. Rasio capital expenditure to book value assets 

IOS= 
Nilai buku aset tetapt−Nilai buku aset tetapt−1

Total Aset
 



38 
 

 

Perhitungan berdasarkan proksi investasi (investment-based proxies) 

dengan rasio capital expenditure to book value assets menunjukkan adanya aliran 

tambahan modal saham perusahaan untuk tambahan aset produktif sehingga berpotensi 

terhadap pertumbuhan perusahaan.  

 

2.2.5 Growth Opportunities 

Growth opportunities adalah kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk mengembangkan diri dengan meningkatkan ukuran perusahaannya yang 

dapat diproksikan dengan adanya peningkatan aset, ekuitas, laba serta penjualan 

(Mulyani & Juvenrio, 2017). Perusahaan untuk tumbuh dan berkembang 

membutuhkan kesempatan atau peluang, perusahaan juga membutuhkan dana 

dimana terdapat tantangan bagi manajer untuk menyeimbangkan antara pendapatan 

dan penggunaan uang kas. Semakin tinggi kesempatan bertumbuh perusahaan 

semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan (Ardo & Yane, 2014). 

Pertumbuhan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam siklus perusahaan.  

Ukuran pertumbuhan suatu perusahaan tergantung dari aktivitas perusahaan 

tersebut, dimana pertumbuhan dalam manajemen keuangan seacara umum 

memperlihatkan peningkatan ukuran skala perusahaan. Kotler (2012 : 43) 

menyatakan ketika perusahaan ingin merencanakan adanya pertumbuhan 

perusahaan, maka perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu peluang 

pertumbuhan yang akan dicapai. Pengidentifikasian peluang pertumbuhan dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu peluang intensif atau identifikasi peluang yang berfungsi 

untuk pertumbuhan bisnis saat ini, peluang terpadu atau identifikasi peluang guna 

melakukan pengembangan dan pengakuisisian bisnis yang sudah berjalan dan 
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peluang diversifikasi atau peluang untuk membuka atau mengelola bisnis yang 

baru.  

Pengukuran growth opportunities dapat dilakukan dengan beberapa rasio, 

seperti: 

1. Price earning ratio 

Berdasarkan penelitian Agustina, Rice & Stephen (2016). Rumus yang 

digunakan adalah: 

PER =  
Harga  saham

Laba per saham
 

 

2. Market to book value of equity 

Berdasarkan pada penelitian Mulyani & Juvenrio (2017).  

MBV =  
Jumlah saham yang beredar x Harga penutupan saham

Total Ekuitas
 

 

Tingkat pertumbuhan yang terus berfluktuasi semakin memperkuat strategi 

yang dimiliki perusahaan. Mifta, Elva & Aggita (2017) menyatakan market to book 

value of equity mencerminkan seberapa besar pasar menilai perusahaan dapat 

memanfaatkan modalnya dalam menjalankan usaha untuk memenuhi tujuan 

perusahaan. Semakin besar perusahaan dapat mengelola modalnya dengan baik, 

maka kesempatan perusahaan untuk bertumbuh akan semakin tinggi dan dapat 

menarik investor untuk memberikan dananya kedalam perusahaan. 
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2.2.6 Financial Distress 

Financial distress diartikan sebagai ketidak mampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang dapat menyebabkan 

kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan 

(Rudianto, 2013:251). Rodoni dan Herni (2014:184) menyatakan financial distress 

adalah situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk 

memenuhi kewajiban perusahaan dan perusahan tertekan untuk melakukan 

kegiatan perbaikan. Financial distress dapat mengakibatkan perusahaan melalaikan 

kontrak dan akan terlibat pada restrukturisasi keuangan antar perusahaan, 

krediturnya dan hak kekayaan investornya. Kondisi tersebut mengharuskan 

perusahaan untuk mengambil tindakan dimana hal itu akan dilakukan jika 

sebelumnya perusahaan mempunyai kecukupan arus kas.  

Rodoni dan Herni (2014:189) menjelaskan bahwa terdapat tiga keadaan 

yang dapat menyebabkan terjadinya financial distress, yaitu:  

1. Faktor ketidakcukupan modal atau kekurangan modal  

2. Besarnya beban liabilitas dan bunga  

3. Perusahaan menderita kerugian.  

Selain itu financial distress pada perusahaan juga dapat diatasi dengan 

beberapa cara yaitu: (1) berhubungan dengan aset perusahaan yaitu dengan 

menjual aset-aset utama, melakukan merger degan perusahaan lain, menurunkan 

pengeluaran dan biaya penelitian serta pengembangan. (2) berhubungan dengan 

restrukturisasi keuangan yaitu dengan menerbitkan sekuritas baru, mengadakan 

negoisasi dengan bank dan kreditur.  
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Darmawan (2014:584) menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang tidak 

mampu menghasilkan aliran kas yang cukup untuk melakukan pembayaran yang 

telah jatuh tempo seperti pembayaran bunga, maka perusahaan tersebut dapat 

dikatakan mengalami financial distress. Terjadinya kesulitan keuangan atau 

financial distress dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu perusahaan yang 

diperoleh dari informasi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan 

yang menggambarkan posisi keuangan serta kinerja keuangan perusahaan dan 

informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi.  

Darmawan (2014:584) menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada 

perusahan yang dikategorikan dalam kesulitan keuangan dikarenakan adanya 

perubahan dalam profil keuangan maupun non-keuangan perusahaan, seperti 

adanya penurunan dividen, penutupan pabrik, adanya kerugian-kerugian yang 

dialami perusahaan, berhentinya CEO, serta naik turunnya harga saham. 

Kebangkrutan yang terjadi pada suatu perusahaan memang tidak dapat diprediksi 

secara pasti, namun disisi lain terdapat faktor-faktor yang dapat membantu dalam 

mengatasi adanya financial distress, seperti: 

1.  Melakukan penjualan aset yang utama.  

2.  Melakukan merger dengan perusahaan lain. 

3.  Mengurangi pengeluaran modal, penelitian, dan pengembangan. 

4.  Menerbitkan surat berharga yang baru. 

5.  Melakukan negoisasi dengan bank dan para kreditor yang lain. 

6.  Perubahan liabilitas menjadi piutang. 
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Financial distress ini dapat diukur dengan beberapa rasio, berikut beberapa 

pengukuran yang dapat digunakan adalah: 

1. Interest Coverage Ratio  

Mengacu pada penelitian Rivandi & Sherly (2018). 

ICR= 
Laba operasi

Beban bunga
 

 

2. Z- Score  

Berdasarkan penelitian Fina, Sri & Diamonalisa (2017) menggunakan 

analisis kebangkrutan oleh Altman (1968) yang menemukan bahwa ada 

kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk memprediksi 

kebangkrutan (Z-score).  

Zi = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 

 

Dimana : 

1. Jika nilai Z > 2,67 , maka dikatakan tidak terjadi kebangkrutan.  

2. Jika nilai Z < 1,81, maka dikatakan dapat terjadi kebangkrutan. 

3. Jika nilai 1,81 < Z < 2,67 , maka dikatakan sebagai grey area.  

2.2.7 Pengaruh Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi 

Risiko Litigasi merupakan risiko yang melekat pada perusahaan yang 

memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak berkepentingan 

dengan perusahaan yang merasa dirugikan (Anike, 2017). Pihak yang berpentingan 
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meliputi kreditur, investor dan regulator. Risiko litigasi merupakan risiko yang 

berpotensi menimbulkan biaya yang tidak sedikit karena berurusan dengan masalah 

hukum. Secara rasional manajer akan menghindari kerugian akibat litigasi dengan 

cara melaporkan laporan secara konservatif, karena laba yang cukup tinggi akan 

memiliki potensi risiko litigasi yang lebih tinggi (Azwir, Elfi, & Yuniati, 2014). 

Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-

persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya 

jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama (Sembiring, 

2011: 9). 

Risiko litigasi yang tinggi bermula dari laba perusahaan yang tinggi 

sehingga dividen yang dibagikan akan tinggi dan pembayaran atas liabilitas 

menjadi rendah, lalu kreditur akan menuntut perusahaan atas pembayaran liabiliats 

tersebut. Mulyani & Juvenrio (2017) menyatakan manajer akan lebih terdorong 

untuk menerapkan prinsip konservatisme agar mempercepat pengakuan atas 

liabilitas perusahaan dan laba yang disajikan tidak tinggi, sehingga perusahaan 

dapat menghindari risiko litigasi yang tinggi. Penyajian laporan keuangan yang 

tidak lengkap akan menimbulkan tuntutan hukum karena investor membutuhkan 

informasi keuangan yang akurat tentang perusahaan. Jika laporan keuangan 

disajikan tidak secara lengkap dan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak dengan 

investor, maka investor berhak melakukan tuntutan hukum. Agustina, Rice & 

Stephen (2016) menyatakan perusahaan selalu akan menghindari terjadinya litigasi 

atau tuntutan hukum karena ketika suatu perusahaan terjerat masalah hukum, bukan 

hanya biaya yang dikeluarkan bertambah namun juga merusak nilai perusahaan, 
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yang mengakibatkan adanya kecenderungan lebih konservatif dalam pelaporan 

akuntansinya. Di samping itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, perusahaan 

cenderung akan memperkecil risiko yang mungkin akan terjadi.  

Risiko litigasi yang tinggi dapat mendorong manajer untuk 

menyelenggarakan konservatisme akuntansi. Semakin tinggi biaya litigasi maka 

dapat mengakibatkan perusahaan melaporkan laba atau aset lebih rendah. Hal ini 

disebabkan karena pelaporan laba atau aset yang lebih tinggi dapat menyebabkan 

risiko dan tuntutan hukum (Mulyani & Juvenrio, 2017).  Berdasar teori signaling 

dalam upaya mengurangi risiko litigasi dimana manajer melalui laporan keuangan 

memberikan sinyal positif terhadap investor dengan memberikan laba yang 

berkualitas serta telah menerapkan prinsip konservatisme. Sinyal positif tersebut 

dapat memberikan kepercayaan investor terhadap manajemen dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan. Bila laporan keuangan memberikan sinyal negatif maka 

kemungkinan risiko litigasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akan semakin 

tinggi dan menimbulkan biaya litigasi yang tinggi juga. 

Penelitian terdahulu menurut Fina, Sri & Diamonalisa (2017) risiko litigasi 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Pada lingkungan hukum yang 

sangat ketat kecenderungan manajer untuk melaporkan keuangan secara 

konservatif semakin tinggi.  

2.2.8 Pengaruh Investment Opportunity Set terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Investasi merupakan komitmen atas sumber daya lainnya yang dilakukan 

pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang. 
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Nurul (2015:422) menyatakan IOS didefinisikan sebagi luasnya peluang suatu 

perusahaan untuk berinvestasi dengan bergantung pada pilihan expenditure 

perusahaan untuk kepentingan dimasa mendatang. Investasi dimasa mendatang 

tidak semata-mata ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek yang didukung oleh 

kegiatan riset dan pengembangan saja, namun juga dengan kemampuan perusahaan 

dalam mengeksploitasi kesempatan mengambil keuntungan dibandingkan dengan 

perusahaan lain yang setara dalam suatu kelompok industrinya. 

Hans, Albert & Ika (2017) menyatakan hubungan investment opportunity 

set terhadap konservatisme bahwa akuntansi secara tradisional tidak merespon 

perubahan nilai pertumbuhan dan aset tidak berwujud perusahaan. Akuisisi dan 

perubahan nilai akibat penurunan nilai dari aset biasanya tidak dicatat kecuali 

secara eksternal dapat diperoleh dan diverifikasi (seperti goodwill manajer dan 

akuisisi). Konsekuensinya apabila terjadi penurunan nilai aset yang tidak dicatat, 

maka perusahaan tidak dapat mengakuinya. Hal ini mengarahkan perusahaan pada 

tingkat konservatisme yang rendah terutama ketika nilai perusahaan dipengaruhi 

oleh nilai pertumbuhan dan nilai aset tidak berwujud perusahaan. 

Ryan & Etty (2014) menyatakan kecenderung konservatisme muncul pada 

perusahaan yang berkembang karena terdapat cadangan tersembunyi yang 

digunakan dalam investasi, nilai pasar perusahaan yang konservatif lebih tinggi dari 

nilai bukunya sehingga terjadi goodwill. Keadaan mengindikasikan perusahaan 

yang selalu tumbuh karena aset yang selalu bertambah. Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi juga memiliki motivasi untuk meminimalkan laba, 

sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan konservatisme 
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akuntansi. Semakin tinggi nilai investment opportunity set maka semakin tinggi 

diterapkannya konservatisme akuntansi begitu sebaliknya. Hubungan teori 

signaling terhadap IOS dimana perusahaan dapat melakukan investasi dengan 

melihat sinyal positif terhadap kesempatan atas keuntungan yang mungkin 

didapatkan dari keuntungan investasi dimasa mendatang. 

Penelitian terdahulu menurut Hans, Albert & Ika (2017) menerangkan 

bahwa investment opportunity set berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Semakin tinggi nilai IOS yang menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan maka 

semakin tinggi konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.  

 

2.2.9 Pengaruh Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi 

Growth opportunities adalah kesempatan perusahaan untuk melakukan 

investasi pada hal-hal yang menguntungkan, misalnya bagaimana perusahaan itu 

dapat menarik investor (Mifta, Elva, & Anggita, 2017). Growth opportunities dapat 

menggambarkan sejauh mana peluang perusahaan mampu mengembangkan 

usahanya. Mifta, Elva & Anggita (2017:) menjelaskan perusahaan dengan growth 

opportunities yang tinggi cenderung membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup 

besar untuk membiayai pertumbuhan tersebut pada masa yang akan datang. Disini 

konservatisme akuntansi berperan sebagai manajemen dana investasi perusahaan 

dengan meminimalkan laba untuk mengumpulkan dana investasi. 

Peluang pertumbuhan yang besar berbanding lurus dengan dana besar yang 

dikeluarkan perusahaan. Perhitungan dalam variabel growth opportunities 

mencerminkan perbandingan antara pengeluaran dana yang dilakukan untuk 
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ekspansi perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Mifta, 

Elva &Anggita (2017) menyatakan rasio ini mencerminkan seberapa besar pasar 

menilai perusahaan dapat memanfaatkan modalnya dalam menjalankan usaha 

untuk memenuhi tujuan perusahaan. Agustina, Rice & Stephen (2016) menyatakan 

semakin besar perusahaan dapat mengelola modalnya dengan baik, maka 

kesempatan perusahaan untuk bertumbuh akan semakin tinggi dan dapat menarik 

investor untuk memberikan dananya kedalam perusahaan. Semakin tinggi peluang 

perusahaan bertumbuh maka semakin tinggi pula konservatisme yang diterapkan 

perusahaan.  

Hubungan growth opportunities dengan teori signaling dimana kesempatan 

tumbuh perusahaan dapat dilihat dilaporan keuangan. Laporan keuangan 

memberikan sinyak positif dari bagaimana perusahaan itu mampu menarik investor 

dan saham yang dimiliki perusahaan banyak diminati oleh para pembeli saham 

sehingga dapat meningkatkan harga saham yang beredar. Semakin banyak pihak 

yang berinvestasi maka semakin banyak pula dana yang dapat digunakan 

perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. 

Penelitian terdahulu menurut Mifta, Elva & Anggita (2017) variabel growth 

opportunities berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Semakin tinggi 

peluang tumbuh perusahaan, maka manajer akan menerapkan prinsip konservatif 

dalam pelaporan keuangannya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya laba 

yang tinggi dan untuk meminimalkan laba yang ada.  
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2.2.10 Pengaruh Financial Distress terhadap Konservatisme Akuntansi  

Financial distress diartikan sebagai ketidak mampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan 

kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan 

(Rudianto, 2013:251). Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka akan timbul 

biaya kebangkrutan yang disebabkan oleh keterpaksaan menjual aset dibawah harga 

pasar, biaya likuidasi perusahaan dan rusaknya aset tetap dimakan waktu sebelum 

terjual. Kondisi tersebut perusahaan akan sulit dalam membayar kewajiban jangka 

panjang maupun jangka pendek, maka perusahaan akan melaporkan laba rendah 

dan biaya tinggi untuk mengatasi masalah ini.  

Tingkat financial distress yang tinggi mendorong manajemen menerapkan 

prinsip konservatisme akuntansi agar melaporkan laba dan aset yang rendah. Hal 

tersebut mendasari bahwa semakin tinggi tingkat financial distress perusahaan 

maka semakin tinggi pula tingkat penerapan konservatisme akuntansinya (Susi & 

Yane, 2018). Teori sinyal menjelaskan bahwa manajer akan cenderung menaikkan 

tingkat konservatisme akuntansi apabila perusahaan mengalami tingkat kesulitan 

keuangan (financial distress) yang tinggi. Jika perusahaan dalam keadaan financial 

distress dan mempunyai prospek buruk, manajer memberi sinyal dengan 

menyelenggarakan akuntansi konservatis. Namun, manajer akan meningkatkan 

tingkat konservatisme bila tingkat financial distress perusahaan tinggi. 

Hasil pengujian Trissa, Nurhayati & Sri (2017) menyebutkan hasil 

penelitian mendukung hipotesis bahwa tingkat financial distress perusahaan 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, besarnya pengaruh tingkat 
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financial distress dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi.  

  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Konservatisme akuntansi merupakan suatu prinsip kehati-hatian dalam 

melaporkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menghindari optimisme 

berlebihan dari manajemen terhadap kreditor dalam pengakuan laba di keadaan 

yang tidak pasti. Tingkat konservatisme akuntansi dapat dilihat dari risiko litigasi, 

investment opportunity set, growth opportunities, dan financial distress. 

Berdasarkan tujuan penelitian maka dasar perumusan hipotesis dapat digambarkan 

dalam kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

Sumber: diolah 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada maka perumusan 

hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

H1 : Risiko litigasi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

H2 : Investment opportunity set berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

H3 : Growth opportunities berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 

H4 : Financial distress berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 


