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ABSTRACT 

 

Financial statements is one of the main media used by companies to communicate 

financial information to internal and external parties. In connection with financial Accounting 

Standards Board provides an opportunity to choose conservative acoounting for preparing the 

financial statements, then in order to complete the financial statements, the principle of 

accounting conseravtism was born. This study aims to determine how the effect of good 

corporate governance mechanisms (independency of the commissioner, managerial 

ownership, existence of audit committees, and institusional ownership) to accounting 

conservatism. The research population is a manufacturing company which is listed on the 

Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012-2014. The sampel are collected using purposive 

sampling method and the number of samples used a total of 95 companies. Data analysis 

techniques used the logistic regression analysis. Based on the result of the discussion over the 

whole hypotesis testing are : 1) independency of the commissioner variable had no effect on 

the variable accounting conservatism, 2) managerial ownership variable had effect on the 

variable accounting conservatism, 3) existence of audit committees  variable had no effect on 

the variable accounting conservatism, and 4) institusional ownership  variable had no effect 

on the variable accounting conservatism.  

 

 Key Words : Accounting Conservatism, Good Corporate Governance Mechanisms, 

Independency Of The Commissioner, Managerial Ownership, Audit Committees, Institusional 

Ownership. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada dasarnya laporan keuangan 

perusahaan merupakan suatu cerminan 

kinerja perusahaan dan  menjadi suatu 

pertanggung jawaban manajemen dalam 

mengelola sumber daya perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan catatan 

informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi. Di Indonesia, 

laporan keuangan harus disusun 

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan 

kebebasan kepada setiap perusahaan dalam 
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memilih metode akuntansi yang digunakan. 

Perusahaan memilih metode akuntansi 

sesuai dengan kondisinya. Untuk 

mengantisipasi perekonomian yang tidak 

stabil, maka perusahaan harus berhati-hati 

dalam menyajikan laporan keuangan. 

Tindakan kehati-hatian ini sering disebut 

sebagai konservatisme akuntansi. 

 Prinsip konservatisme merupakan 

prinsip kehati-hatian terhadap suatu 

keadaan yang tidak pasti untuk 

menghindari optimisme berlebihan dari 

manajemen dan pemilik perusahaan 

(Indrayati, 2010). Konsekuensinya, apabila 

terdapat kondisi yang memiliki 

kemungkinan menimbulkan kerugian, 

biaya atau hutang, maka kerugian, biaya 

atau hutang tersebut harus segera diakui. 

Sebaliknya, apabila terdapat kondisi yang 

kemungkinan menghasilkan laba, 

pendapatan, atau aset, maka laba, 

pendapatan atau aset tersebut tidak boleh 

langsung diakui, sampai kondisi tersebut 

betul-betul telah terealisasi. 

 Wardhani (2008) menyatakan 

bahwa konservatisme akuntansi dalam 

perusahaan diterapkan dalam tingkatan 

yang berbeda. Salah satu faktor yang sangat 

menentukan tingkatan konservatisme 

adalah komitmen manajemen dan pihak 

internal perusahaan dalam memberikan 

informasi yang transparan, akurat, dan tidak 

menyesatkan bagi investornya. Hal tersebut 

merupakan bagian dari implementasi Good 

Corporate Governance. Corporate 

Governance merupakan sebuah mekanisme 

yang dibuat untuk memastikan bahwa 

investor dapat memperoleh pengembalian 

atas investasinya. Mekanisme Good 

Corporate Governance dalam penelitian ini 

terdiri dari ukuran komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, komite audit, dan 

kepemilikan institusional terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi. 

 Kepemilikan manajerial akan 

membantu penyatuan kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham. Struktur 

kepemilikan dari institusi lain juga 

menentukan metode pencatatan akuntansi 

di dalam perusahaan. Adanya kepemilikan 

institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan sehingga kepentingan para 

pemegang saham dapat terlindungi. Tugas 

pengawasan yang dilakukan oleh   

komisaris mensyaratkan adanya informasi 

yang berkualitas. Karakteristik dewan 

komisaris terkait dengan ukuran komisaris 

independen perlu diperhatikan agar 

terdapat independensi dalam melakukan 

proses pengawasan terhadap kinerja 

perusahaan. Sebagai implementasi Good 

Corporate Governance, komisaris 

independen diharapkan tidak hanya sebagai 

pelengkap, karena dalam diri komisaris 

melekat tanggung jawab secara hukum. 

Oleh karena itu, peranan komisaris 

independen sangatlah penting (Effendi, 

2009). Mengingat cukup beratnya tugas 

komisaris dalam mengawasi jalannya 

perusahaan, maka komisaris dapat dibantu 

oleh beberapa komite seperti komite audit, 

komite remuneraasi, komite nominasi, 

komite manajemen risiko, dan lain-lain. 

Pembentukan komite-komite tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 

dari kegia kegiatan Good Corporate 

Governance di perusahaan. 

 Konservatisme dapat dijelaskan 

dari perspektif teori keagenan dan teori 

sinyal. Menurut teori keagenan, manajer 

(agents) memiliki kesempatan untuk 

memaksimalkan kesejahteraannya sendiri 

dengan mengorbankan kepentingan 

pemegang saham, debtholders, dan pihak 

pengontrakan lainnya (principals). Teori 

tersebut menjelaskan perusahaan 

merupakan nexus of contract yakni tempat 

bertemunya kontrak antar berbagai pihak 

yang berpotensi menimbulkan konflik 

kepentingan (Juanda, 2007). 

 Konflik kepentingan terjadi karena 

adanya persebaran kepemilikan dan 

pengendalian di mana manajer dan 

pemegang saham adalah orang yang 

berbeda. Sebagai pemilik perusahaan, 

pemegang saham berkepentingan dalam 

tingkat pengembalian investasinya. 

Pemegang saham memberikan tugas dan 

wewenang kepada manajemen untuk 

mengelola sumber daya perusahaan. 
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Manajemen memiliki informasi yang lebih 

banyak tentang kondisi keuangan 

perusahaan jika dibandingkan dengan 

pemegang saham. Berdasarkan teori sinyal, 

untuk mengurangi timbulnya konflik 

keagenan manajemen memberikan sinyal 

kepada investor dengan menerbitkan 

laporan keuangan. Laporan keuangan 

memberikan gambaran kepada investor 

tentang kinerja manajemen dalam 

mengelola sumber daya ekonomi 

perusahaan. 

Penelitian tentang konservatisme 

akuntansi telah banyak dilakukan, tetapi 

menghasilkan penemuan yang masih 

beragam. Beberapa peneliti terdahulu telah 

meneliti mengenai Good Corporate 

Governance terhadap konservatisme 

akuntansi. Atas dasar tidak konsistenan 

hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian kembali mengenai mekanisme 

Good Corporate Governance terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Penelitian  ini  mengacu  dari  pene-

litian  terdahulu  yang dilakukan  oleh 

Radyasinta Surya Pratanda  (2014). 

Perbedaannya penelitian terdahulu 

menggunakan tujuh 

variabel,  yaitu  Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Komisaris 

Independen, Likuiditas, Profitabilitas, Dan 

Leverage. Penelitian ini menggunakan 

variabel yang terfokus pada mekanisme 

Good Corporate Governance seperti yang 

disarankan oleh peneliti sebelumnya, yaitu 

Ukuran Komisaris Independen, 

Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, 

dan Kepemilikan Institusional. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Mekanisme Good Corporate Governance 

Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Pada Perusahaan Manufaktur di BEI 

2012-2014” 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Agency dan Signaling 

Konservatisme akuntansi dapat dijelaskan 

dari perspektif teori keagenan (agency 

theory) dan teori sinyal (signalling theory). 

Kerangka teori keagenan menyebutkan 

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 prinsipal 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 prinsipal. Kondisi  ini 

memerlukan suatu mekanisme 

pengendalian yang dapat mensejajarkan 

perbedaan kepentingan antara kedua belah 

pihak dengan mengaplikasikan prinsip 

konservatisme akuntansi. 

Teori Signalling ini menjelaskan 

bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh 

manajer untuk mengurangi asimetri 

informasi. Manajer memberikan informasi 

melalui laporan keuangan bahwa mereka 

menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatisme yang menghasilkan laba 

lebih berkualitas karena prinsip ini 

mencegah perusahaan melakukan tindakan 

membesar-besarkan laba dan membantu 

pengguna laporan keuangan dengan 

menyajikan laba dan aktiva yang tidak 

overstate. Praktinya, 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). 

Penman dan Zhang (2002) menyatakan 

bahwa konservatisme akuntansi 
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mencerminkan kebijakan akuntansi yang 

permanen. Understatement laba dan aktiva 

bersih yang relatif permanen yang 

ditunjukkan melalui laporan keuangan 

merupakan suatu sinyal positif dari 

manajemen kepada investor bahwa 

manajemen telah menerapkan akuntansi 

konservatif untuk menghasilkan laba yang 

berkualitas. Investor diharapkan dapat 

menerima sinyal ini dan menilai perusahaan 

dengan lebih tinggi. 

 

Konservatisme Akuntansi 

The Conservatism Principle merupakan 

prinsip pengecualian atau prinsip yang 

mengubah konsensus umum. Dikatakan 

mengubah karena prinsip ini membuat 

pembatasan pada penyajian data akuntansi 

yang relevan dan terpercaya. Menurut 

prinsip ini apabila kita dihadapkan untuk 

memilih diantara dua atau lebih 

prinsip/teknik akuntansi yg sama-sama 

diterima, maka kita harus mengutamakan 

pilihan yang memberikan pengaruh 

keuntungan paling kecil pada equity 

pemilik. Lebih khusus lagi kita harus 

memiliki nilai yang paling rendah untuk 

melaporkan pos aktiva dan hasil nilai yang 

paling tinggi untuk melaporkan pos 

kewajiban dan biaya yang akan dibayar. 

 

Corporate Governance 

Corporate Governance menurut 

Indonesian Institute for Corporate 

Governanace (IICG) didefinisikan sebagai 

serangkaian mekanisme untuk 

mengarahkan dan mengendalikan suatu 

perusahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para 

pemangku kepentingan (stakeholders). 

Implementasi dari corporate governance 

dilaksanakan oleh pihak dalam perusahaan, 

dengan pemeran utamanya adalah 

manajemen puncak perusahaan yang 

berwenang untuk menetapkan kebijakan 

perusahaan dan mengimplementasikan 

kebijakan tersebut. Good Cororate 

Governance adalah sebuah mekanisme 

yang dibuat untuk memastikan bahwa 

pemegang saham dapat memperoleh 

pengembalian atas investasinya.  

 Mekanisme corporate governance 

mengacu pada sekumpulan mekanisme 

yang mempengaruhi keputusan yang akan 

diambil oleh manajer ketika terjadi 

pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian. Mekanisme good corporate 

governance akan digunakan sebagai faktor 

yang diduga dapat mendorong 

konservatisme akuntansi. Dalam penelitian 

ini mekanisme good corporate governance 

yang digunakan sebagai variabel 

independen terdiri dari komisaris 

independen, kepemilikan oleh manajerial, 

komite audit, dan kepemilikan oleh 

institusional. 
 

Pengaruh Ukuran Komisaris 

Independen Terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Komisaris Independen adalah anggota 

dewan komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan direksi, anggota dewan komisaris 

lainnya, dan pemegang saham pengendali, 

serta bebas dari hubungan bisnis lainnya 

yang dapat mempengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen (Pratanda, 

2014). Salah satu fungsi utama dari 

komisaris independen adalah untuk 

menjalankan fungsi monitoring yang 

bersifat independen terhadap kinerja 

manajemen perusahaan. Keberadaan 

komisaris dapat menyeimbangkan 

kekuatan pihak manajemen (terutama 

CEO) dalam pengelolaan perusahaan 

melalui fungsi monitoringnya. Semakin 

besar proporsi komisaris independen dalam 

suatu perusahaan maka semakin tinggi pula 

tingkat konservatisme yang diinginkan 

karena adanya persyaratan informasi 

keuangan yang lebih berkualitas. 

Hipotesis 1 : Komisaris independen 

berpengaruh terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi perusahaan. 

 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Kepemilikan Manajerial adalah 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen 
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perusahaan (Pratanda, 2014). Struktur 

kepemilikan manajerial yang tinggi 

dibanding dengan pihak eksternal 

perusahaan, menyebabkan perusahaan 

cenderung menggunakan metode akuntansi 

yang konservatif. Hal ini dikarenakan 

manajemen memiliki tanggung jawab 

untuk memenuhi keinginan dari pemegang 

saham yang tidak lain adalah dirinya 

sendiri. 

Hipotesis 2 : Kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi perusahaan. 

 

Pengaruh Komite Audit Terhadap 

Konservatisme Akuntansi 

Komite audit bertugas untuk membantu 

dewan komisairs untuk memastikan bahwa 

laporan keuangan disajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, struktur pengendalian 

internal perusahaan dilaksanakan dengan 

baik, pelaksanaan audit internal dan 

eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku, dan tindak 

lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh 

manajemen.  Dengan adanya komite audit 

dalam suatu perusahaan, maka proses 

pelaporan keuangan perusahaan akan 

termonitor dengan baik. Komite audit ini 

akan memastikan bahwa perusahaan 

menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang 

akan menghasilkan informasi keuangan 

perusahaan yang akurat dan berkualitas. 

Oleh karena itu keberadaan komite audit ini 

akan mendorong penggunaan prinsip 

konservatisme yang lebih tinggi dalam 

proses pelaporan keuangan perusahaan. 

Komite audit ini akan meningkatkan 

kualitas keseluruhan dari proses pelaporan 

keuangan perusahaan dengan penggunaan 

prinsip konservatisme. 

Hipotesis 3 : Komite audit berpengaruh 

terhadap tingkat konservatisme akuntansi 

perusahaan. 

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional 

Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Kepemilikan Institusional adalah 

kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan 

hukum, institusi luar negeri, dana perwalian 

dan institusi lainnya (Pratanda, 2014). 

Semakin besar kepemilikan istitusional 

didalam suatu perusahaan maka semakin 

kuat monitoring yang dilakukan oleh 

institusi lain terhadap kinerja yang 

dilakukan manajemen perusahaan. Hal itu 

dilakukan untuk menekan perilaku 

oportunis manajemen perusahaan. 

Sehingga semakin besar porsi kepemilikan 

institusional semakin besar pula tekanan 

bagi perusahaan untuk menerapkan 

konsevatisme akuntansi. 

Hipotesis 4 : Kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi perusahaan.  

 

Kerangka Pemikiran 

Ringkasan landasan teori dari beberapa 

penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

diatas, maka disusun hipotesis yang 

merupakan tolak ukur pemikiran peneliti, 

kemudian digambarkan dalam kerangka 

teoritis yang disusun sebagai Gambar 2.1 :

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Diolah 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Komisaris Independen 

Kepemilikan Manajerial 

Komite Audit 

Kepemilikan Institusional 

Konservatisme 

Akuntansi (1) 

Non Konservatisme 

Akuntansi (0) 
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METODE PENELITIAN 

 

Jenis Data, Sumber Data, dan Pemilihan 

Sampel Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, 

penelitian ini termasuk penelitian dasar 

yaitu tipe penelitian yang dilakukan untuk 

tujuan mengetahui pengaruh Mekanisme 

Good Corporate Governance terhadap 

konservatisme akuntansi, dimana jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder 

berupa laporan keuangan dan laporan 

tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdafatar di BEI 2012-2014. Data laporan 

keuangan dan laporan tahunan di ambil dari 

situs www.idx.co.id. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif yang 

merupakan sebuah penyelidikan mengenai 

masalah konservatisme akuntansi pada 

perushaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan 

variabel-variabel, diukur dengan dummy 

(variabel dependen) dan angka (variabel 

independen), dan dianalisis dengan 

prosedur statistik untuk menentukan 

apakan generalisasi konservatisme 

akuntansi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tersebut benar.  

 Subyek pada penelitian ini yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdafta di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 

dengan 2014. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yang mana metode ini 

dilakukan dengan pengumpulan data 

populasi yang berdasarkan pada kriteria-

kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang 

harus dilakukan untuk pengambilan sampel 

yaitu : (1) Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek 

Indonesia dan tidak delist (keluar) selama 

periode penelitian yaitu 2012-2014. (2) 

Emiten telah menyajikan laporan keuangan 

(di audit) dan laporan tahunan untuk tahun 

(2012-2014) yang memiliki data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini secara 

lengkap. (3) Perusahaan manufaktur yang 

menggunakan satuan rupiah dalam laporan 

keuangannya selama periode 2012-2014. 

Sesuai dengan kriteria pemilihan sampel, 

didapat 95 perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah konservatisme akuntansi. 

Konservatisme dalam penelitian ini akan 

dihitung dengan earning/accrual measures 

yaitu selisih antara net income dan cashflow 

dari kegiatan operasional. Metode ini 

dikenal dengan model Givoly dan Hayn 

(2000). Apabila terjadi akrual negatif 

yaitu net income lebih kecil daripada 

cashflow operasional yang konsisten 

selama beberapa tahun, maka hal ini 

mengindikasikan penerapan konservatisme 

(kode 1) yang di ukur dengan menggunakan 

variabel dummy. Apabila terjadi akrual 

positif yaitu net income lebih besar 

daripada cashflow operasional yang 

konsisten selama beberapa tahun, maka 

perusahaan dikategorikan tidak 

menerapkan konservatisme (kode 0) yang 

di ukur dengan menggunakan variabel 

dummy. Hasil perhitungan konsisten 

selama beberapa tahun yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah selama tiga 

tahun berturut-turut yaitu 2012-2014, 

ketika variabel dummy menunjukkan (kode 

1) selama 3 tahun berturut-turut maka 

laporan keuangan perusahaan dinilai 

menerapkan prinsip konservatisme. 

Perhitungan konservatisme 

Earning/Accrual Measures dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Dimana : 

NI = Net Income 

CF = Cash Flows From Operating 

Activities 

AC it = NI it– CF it 

http://www.idx.co.id/
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Variable Independen 

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 lainnya 

yang dapat mempengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen. Komisaris 

independen dalam penelitian ini diukur 

dengan jumlah anggota komisaris 

independen yang ada dalam perusahaan 

dibagi dengan jumlah anggota dewan 

komisaris dalam perusahaan. 

 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial adalah 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

perusahaan (Pratanda, 2014). Struktur 

kepemilikan manajerial yang tinggi 

dibanding dengan pihak eksternal 

perusahaan, menyebabkan perusahaan 

cenderung menggunakan metode akuntansi 

yang konservatif. Kepemilikan manjerial 

diukur dengan menghitung jumlah saham 

yang dimiliki manajerial dibandingkan 

dengan jumlah saham yang beredar. 

 

Komite Audit 

Komite audit bertugas untuk membantu 

dewan komisaris untuk memastikan bahwa 

laporan keuangan disajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, struktur pengendalian 

internal perusahaan dilaksanakan dengan 

baik, pelaksanaan audit internal dan 

eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku, dan tindak 

lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh 

manajemen. Komite audit diukur dengan 

melihat jumlah komite audit dalam 

perusahaan. 

 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi badan hukum, 

institusi luar negeri, dana perwalian, dan 

institusi lainnya. Kepemilikan institusional 

dalam penelitian ini diukur dengan 

menghitung jumlah lembar saham yang 

dimiliki oleh investor institusional dibagi 

dengan total jumlah lembar saham yang 

beredar. Investor institusional mencakup 

bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, 

dan lembaga keuangan lainnya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

Uji Deskriptif 

Analsis deskriptif merupakan analisis yang 

terkait dengan gambaran penjelasan dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum, dan minimum suatu data dalam 

suatu penelitian. Hasil analisis deskriptif 

juga akan menunjukkan berapa jumlah 

observasi (n) yang digunakan dalam 

penelitian ini. Analisis deksriptif dalam 

penelitian ini menjelaskan secara rinci 

setiap variabel yang digunakan. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel dependen yaitu konservatisme 

akuntansi, sedangkan variabel independen 

yaitu variabel komisaris independen, 

variabel kepemilikan manajerial, variabel 

komite audit, dan variabel kepemilikan 

institusional. 
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Tabel 1 

DESKRIPTIF SECARA KESELURUHAN 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 95 0 1 0,18 0,39 

X1 95 0,20 0,50 0,35 0,05 

X2 95 0,00 0,26 0,05 0,08 

X3 95 2 4 3 0,32 

X4 95 0,32 0,98 0,68 0,17 

Valid N (listwise) 95     

Sumber : Data Diolah 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, 

diketahui bahwa jumlah observasi (n) 

sebanyak 95 perusahaan. Hasil deskriptif  

dapat dilihat dengan melihat perbandingan 

mean dan standar deviasi, ketika nilai mean 

variabel lebih kecil dibanding standar 

deviasinya maka dapat di simpukan bahwa 

variabel tersebut mengalami data 

heterogen, sebaliknya apabila nilai mean 

variabel lebih besar dibanding nilai standar 

deviasi maka variabel mengalami data 

homogen. Hasil deskriptif juga dapat dilihat 

dari nilai maksimum dan minimum. 

Variabel dependen dalam penelitian 

ini memiliki nilai mean < standar deviasi 

sehingga dapat di katakan bahwa variabel 

dependen mengalami data heterogen. Nilai 

rata-rata variabel dependen tercatat sebesar 

18% hal tersebut menunjukkan bahwa masi 

cukup sedikit perusahaan yang memilih 

menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi dalam pelaporan keuangannya. 

Analsi Deskriptif juga dapat dilihat 

berdasarkan nilai maksimum dan 

minimum. Untuk variabel dependen yang 

berupa konservatisme akuntansi dan non 

konservatisme akuntansi memiliki nilai 

minimum bernilai 0, dan untuk nilai 

maksimum bernilai 1. Hal tersebut didapat 

dari penilaian dummy terhadap variabel 

dependen dimana perusahaan yang 

menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi di tandai dengan kode = 1 dan 

perusahaan yang tidak menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi di tandai dengan 

kode = 0. 

Variabel komisaris independen 

memiliki nilai mean > standar deviasi hal 

tersebut menunjukkan variabel komisaris 

independen mengalami data heterogen 

yang berarti data dari variabel komisaris 

independen sangat beragam nilainya 

sehinnga nilai mean yang dihasilkan belum 

dapat menggambarkan nilai variabel 

independen secara jelas. Nilai mean 

komisaris independen dalam analisis 

deksriptif yaitu sebesar 35%, hasil tersebut 

menggambarkan bahwa dari 95 perusahaan 

yang diuji masi banyak perusahaan 

manufaktur yang memiliki anggota 

komisaris independen dibawah 50%. Nilai 

Variabel Independen terendah adalah 0,20 

dan nilai tertinggi adalah 0,50. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberadaan anggota 

komisaris independen jumlahnya banyak 

yang terletak dibawah nilai rata-rata, yang 

berarti konservatisme tidak sepenuhnya 

dipengaruhi oleh monitor  yang dilakukan 

komisaris independen perusahaan.  

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 

1 menunjukkan bahwa nilai mean variabel 

kepemilikan manajerial < standar deviasi, 

hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan manajerial mengalami data 

homogen, yang berarti nilai mean yang 

dihasilkan dapat dengan baik 

menggambarkan nilai-nilai kepemilikan 

manajerial yang digunakan dalam 

penelitian ini. Nilai mean variabel 

kepemilikan manajerial dalam analisis 

deskriptif yaitu sebesar 0,50%. Hal tersebut 

menunjukkan dari 95 perusahaan sampel 

yang diteliti rata-rata perusahaan 
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manufaktur memiliki saham yang dimiliki 

oleh manajerial sebesar 0,50% dari seluruh 

saham yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. Adapun nilai kepemilikan 

manajerial tertinggi adalah 0,26 dan 

kepemilikan manajerial terendah adalah 

0,00. Hal ini menunjukkan saham yang 

dimili oleh manajerial dalam perusahaan 

sangatlah sedikit dibanding jumlah saham 

yang dimiliki perusahaan. 

Variabel komite audit memiliki 

nilai mean > standar deviasi hal tersebut 

menunjukkan variabel komite audit 

mengalami data heterogen, yang berarti 

bahwa nilai mean  tidak cukup baik untuk 

menggambarkan nilai-nilai variabel komite 

audit. Nilai mean komite audit dalam 

analisis deksriptif yaitu sebesar 3,04%, 

hasil tersebut menggambarkan bahwa dari 

95 perusahaan yang diuji masi banyak 

perusahaan manufaktur yang memiliki 

anggota komite audit sebanyak 3 orang 

anggota. Adapun nilai komite audit 

terendah adalah 2 dan tertinggiadalah 4, hal 

tersebut menunjukkan bahwa komite audit 

dalam perusahaan masi beragam 

jumlahnya. 

Variabel kepemilikan institusional 

memiliki nilai mean > standar deviasi, hal 

tersebut menunjukkan variabel 

kepemilikan institusional mengalami data 

heterogen. Nilai mean kepemilikan 

institusional dalam analisis deksriptif yaitu 

sebesar 67%, hasil tersebut 

menggambarkan bahwa dari 95 perusahaan 

yang diuji masi banyak perusahaan 

manufaktur yang memiliki kepemilikan 

saham oleh institusi lain diatas 50%. Nilai 

varibel kepemilikan institusional dalam 

tabel 1 ditunjukkan bahwa nilai tertinggi 

adalah 0,98 dan nilai terendah adalah 0,38, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak 

perbandingan saham yang dimiliki oleh 

institusi lain sangat beragam jumlahnya. 

 

Analisis Regresi Logistik 

Model regresi logistik ditentukan untuk 

mengetahui bentuk awal dari model yang 

diujikan sebelum data diolah menggunakan 

alat bantu statistik. Regresi logistik tidak 

mengasumsikan hubungan antar variabel 

independen dan dependen secara linear, 

sehingga tidak perlu dilakukan uji asumsi 

klasik, variabel independennya tidak 

memerlukan asusmi multy normality 

maupun asumsi homokesdastisitas, namun 

perlu dilakukan uji kelayakan model 

(ghozali 2003). 

Tabel 2 

Ringkasan Hasil Uji Logistik 

 

Menilai Model Hasil 

-2 Log Likelihood (Blog 0) 089,261 

-2 Log Likelihood (blog 1) 78,999 

Hosmer and Lameshow’s 

Value 
0,07 

Omnibus 0,07 

Nigelkerke R Square 0,168 

  

Log Likelihood Value 

Pengujian model fit dengan 

menggunakan Log Likelihood value (nilai -

2Log Likelihood) adalah dengan 

membandingkan antara nilai -2Log 

Likelihood pada awal (block number = 0) 

dengan akhir (block number = 1) apabila 

nilai -2Log Likelihood block number = 0 

lebih besar dari nilai –2Log Likelihood 

block number = 1), maka menunjukkan 

model regresi semakin baik. Tabel 2 di atas, 

dapat dilihat bahwa nilai -2Log Likelihood 

pada block number = 0 adalah 89,261, 

sedangkan pada block number = 1 nilai -

2Log Likelihood adalah 78,999. Nilai -2Log 

Likelihood dari block number = 0 ke block 

number = 1 mengalami penurunan, 

sehingga model regresi logistik yang 

diujikan fit dengan data. 

Hosmer and Lemeshow’s test goodness of 

fit 
Hosmer and Lemeshow’s test goodness of 

fit menguji hipotesis nol bahwa data sesuai 

dengan model. Model dikatakan fit apabila 

nilai Hosmer and Lomeshow’s lebih dari 

0,05. Hipotesis untuk menilai kesesuaian 

model menurut Hosmer and Lemeshow’s 

goodness of fit test, yakni : 
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H0 : model regresi fit dengan data 

H1 : model regresi tidak fit dengan data 

 

Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa 

nilai Hosmer and Lemeshow’s yang 

disajikan adalah 0,07. Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05, sehingga H0 diterima dan 

model yang diujikan dikatakan fit dengan 

data. 

 

Omnibus Test 

Omnibus test memeberikan nilai chi-square 

goodness of-fit, dimana nilai tersebut dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis satu 

bahwa data empiris cocok atau sesuai 

dengan model. Model dikatakan baik atau 

fit dengan data yang diujikan jika nilai 

Omnibus yang dihasilkan kurang dari 0,05. 

Hipotesis yang digunakan untuk menilai 

kesesuaian model hipotesisi dengan 

menggunakan  Omnibus test, yaitu : 

 

H0 : model regresi fit dengan data 

H1 : model regresi tidak fit dengan data 

 

Tabel 4.11 di atas, menunjukkan 

bahwa diperoleh nilai Omnibus Test sebesar 

0,036. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat dikatakan bahwa model 

yang diujikan fit dengan data. 

Besar Pengaruh Variabel Independen 

terhadap Variabel Dependen 

Seberapa besar variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dapat 

dilihat melalui nilai NagelKerke R Square 

yang dihasilkan dalam Regresi Logistik. 

Koefisien Nagelkerke R Square merupakan 

modifikasi dari koefisien Cox&Snell R 

square agar nilai maksimum bisa mencapai 

satu dan mempunyai kisaran antara nol dan 

satu, sama seperti koefisien determinasi R2 

pada regresi linier berganda. Nilai 

Negelkerke R Square yang tertera pada 

Tabel 4.14 di atas adalah sebesar 0,168. 

Artinya, variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen adalah sebesar 16,8% 

sementara sisanya yaitu 83,2% (100% - 

16,8%) dijelaskan oleh variabel diluar 

penelitian. 

 

Hasil Klasifikasi 

Tabel 4.12 merupakan Tabel 

klasifikasi 2x2  yang menghitung nilai 

estimasi yang benar dan salah. 

Tabel 4.12 

KETEPATAN PREDIKSI 

 

 

Observed 

Predicted 

Y Percentage 

Correct 0 1 

Step 

1 

Y 0 76 2 97,4 

1 16 1 5,9 

Overall 

Percentage 

  
81,1 

Sumber : Lampiran 5, Output SPSS 

 

Bagian kolom pada Tabel 4.12 

merupakan dua nilai prediksi dari variabel 

dependen yang terdiri dari konservatif dan 

non konservatif, sedangkan pada baris 

menunujukkan nilai observasi 

sesungguhnya dan variabel dependen 

konservatif dan non konservatif. 

Berdasarkan Clasification Tabel 4.12, 

jumlah sampel non konservatif adalah 76+2 

= 78 perusahaan. Perusahaan yang 

sesungguhnya non konservatif sebanyak 2 

perusahaan dan perushaan yang seharusnya 

non konservatif namun ternyata konservatif 

sebanyak 76 perusahaan. Jumlah sampel 

yang konservatif adalah 16+1 = 17 

perusahaan. Perusahaan yang 

sesungguhnya konservatif sebanyak 16 

perusahaan dan perusahaan yang 

seharusnya konservatif namun tidak 

konservatif sebanyak 1 perusahaan. 

Kesimpulannya, nilai keseluruhan 

presentase yang diperoleh yaitu sebesar 

(76+1)/95 = 81,1%, artinya ketepatan 

model penelitian ini adalah sebesar 81,1%. 

 

Uji Hipotesis 

Hipotesis yang dirumuskan 

dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan Uji Wald. Rumus umum 

untuk uji Wald berdasarkan hipotesis : 



 

11 
 

H0 : βi = 0 (tidak ada pengaruh antara 

masing-masing variable prediktor terhadap 

variabel respon) 

H1 :  βi ≠ 0 (ada pengaruh antara masing-

masing variabel predictor terhadap variabel 

respon) 

 

 

 

Tabel 4.13 

HASIL UJI HIPOTESIS DENGAN UJI WALD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 5, Output SPSS 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.13, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

Hasil uji hipotesis 1 : Pengaruh 

Komisaris Independen terhadap 

Konservatisme Akuntansi. Berdasarkan 

hasil uji Wald, dapat diketahui bahwa 

variabel komisaris independen yang diukur 

dengan melihat hasil dari jumlah komisaris 

independen di bagi seluruh anggota dewan 

komisaris menunjukkan nilai Sig Wald 

sebesar 0,242. Tingkat signifikansi tersebut 

lebih besar dari taraf signifikansi α = 0,10 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan antara 

komisaris independen dengan pemilihan 

penerapan konsep konservatisme 

akuntansi. Dengan demikian, H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

Hasil uji hipotesis 2 : Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial terhadap 

Konservatisme Akuntansi. Berdasarkan 

hasil uji Wald, dapat diketahui bahwa 

variabel kepemilikan manajerial yang 

diukur dengan melihat hasil dari jumlah 

saham yang dimiliki manajemen dibagi 

dengan jumlah saham beredar 

menunjukkan nilai Sig Wald sebesar 0,055. 

Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil 

dari taraf signifikansi α = 0,10 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara komisaris 

independen dengan pemilihan penerapan 

konsep konservatisme akuntansi. Dengan 

demikian, H0 ditolak dan H2 diterima. 

Hasil uji hipotesis 3 : Pengaruh 

Komite Audit terhadap Konservatisme 

Akuntansi. Berdasarkan hasil uji Wald, 

dapat diketahui bahwa variabel Komite 

Audit yang diukur dengan melihat jumlah 

komite audit dalam laporan keuangan 

perusahaan menunjukkan nilai Sig Wald 

sebesar 0,210. Tingkat signifikansi tersebut 

lebih besar dari taraf signifikansi α = 0,10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan antara komite 

audit dengan pemilihan penerapan konsep 

konservatisme akuntansi. dengan demikian, 

H0 diterima dan H3 ditolak. 

Hasil uji 

hipotesis 4 : Pengaruh Kepemilikan 

Institusional terhadap Konservatisme 

Akuntansi. Berdasarkan hasil uji Wald, 

dapat diketahui bahwa variabel 

kepemilikan institusional yang diukur 

dengan melihat hasil dari jumlah saham 

yang dimiliki institusi lain dibagi dengan 

jumlah saham beredar menunjukkan nilai 

Sig Wald sebesar 0,215. Tingkat 

signifikansi tersebut lebih besar dari taraf 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a X1 -7,236 6,189 1,367 1 0,242 0,001 

X2 -12,770 6,644 3,695 1 0,055 0,000 

X3 -1,125 0,897 1,571 1 0,210 0,325 

X4 -1,976 1,594 1,537 1 0,215 0,139 

Constant 6,093 3,475 3,074 1 0,080 442,600 
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signifikansi α = 0,10 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara komisaris independen 

dengan pemilihan penerapan konsep 

konservatisme akuntansi. Dengan 

demikian, H0 ditolak dan H4 diterima. 

 

Pembahasan 

Pada bagian pembahsan akan diuraikan 

hasil pengamatan berdasarkan hasil uji 

statistik pengaruh dari masing-masing 

variabel. Penelitian ini menggunakan 

beberapa hipotesis untuk menguji pengaruh 

variabel komisaris independen, variabel 

kepemilikan manajerial, variabel komite 

audit, dan variabel kepemilikan 

institusional terhadap variabel 

konservatisme akuntansi yang dilakukan 

pada perusahaan manufaktur sebanyak 95 

perusahaan sampel. 

 

Pengaruh Komisaris Independen 

terhadap Konservatisme Akuntansi 

Pengujian hasil hipotesis pertama 

menunjukan bahwa hasil regresi logistik 

pada nilai Wald  menunjukkan nilai sebesar 

0,242. Nilai yang lebih besar dari taraf 

signifikansi sebesar 0,10. Koefisien regresi 

sebesar -7,236 menunjukkan bahwa ukuran 

komisaris independen mempunyai 

pengaruh negatif dengan tingkat 

konservatisme akuntansi. Nilai sig sebesar 

0,242 > 0,10 menunjukkan bahwa variabel 

ukuran komisaris independen tidak 

signifikan pada level 10% yang berarti 

ukuran komisaris independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi dengan ukuran 

akrual. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima, artinya komisaris independen 

tidak memberikan pengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi pada pelaporan 

keuangan perusahaan manufaktur. 

 Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Wardhani (2008) 

yang menyatakan bahwa komisaris 

independen belum dapat di buktikan 

pengaruhnya terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan ukuran 

akrual, namun dalam penelitian wardani 

juga menyebutkan bahwa variabel 

komisaris independen mempengaruhi 

konservatisme akuntansi yang diukur 

dengan nilai rasio book-to-market secara 

positif, yaitu semakin tinggi ukuran 

komisaris independen terhadap total jumlah 

komisaris maka semakin besar pula tingkat 

konservatisme yang diukur dengan nilai 

pasar. Penelitian ini memiliki hasil yang 

juga tidak konsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Pratanda (2014). Hasil 

penelitian Pratanda (2014) menyatakan 

bahwa variabel komisaris independen 

berpengaruh terhadap konsrevatisme 

akuntansi, penelitian tersebut menyatakan 

semakin tinggi proporsi komisaris 

independen terhadap total jumlah komisaris 

maka semakin besar pula tingkat 

konservatisme yang digunakan dalam 

perusahaan, karena semkain banyak jumlah 

komisaris independen di dalam perusahaan 

membuat pengawasan terhadap kinerja 

perusahaan akan lebih kuat. 

 

Pengaruh Kepemilikan Manjerial 

terhadap Konservatisme Akuntansi 

Pengujian hipotesisi kedua menunjukkan 

hasil bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi hal ini sesuai dengan hasil uji 

regresi logistik pada nilai Wald yang 

menghasilkan signifikansi sebesar 0,055. 

Nilai ini lebih kecil dari 0,10 yang 

merupakan taraf signifikansi yang 

digunakan dalam penelitian ini, sehingga 

dapat disimpulkan H0 ditolak, artinya 

kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi pada 

laporan keuangan perusahaan manufaktur. 

 Penelitian ini memiliki hasil yang 

konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lestari dan Suryanawa 

(2014) yang menyatakan struktur 

kepemilikan manajerial merupakan faktor 

yang berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap konservatisme akuntansi, karena 

presentase jumlah saham manajer yang 

tinggi terhadap suatu perusahaan membuat 

manajer tidak hanya memikirkan bonus 
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yang akan didapatkan apabila labanya 

tinggi tetapi manajer lebih 

mengembangkan perusahaan dengan 

menggunakan cadangan tersembunyi yang 

dapat meningkatkan jumlah investasi 

perusahaan dan menajer akan lebih 

mementingkan kontinuitas perusahaan 

dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Brilianti 

(2013) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi secara 

negatif dan signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. Semakin kecilnya 

kepemilikan manajerial maka 

permasalahan agensi yang muncul kan 

semakin besar sehingga permintaan atas 

laporan yang bersifat konservatif akan 

semakin meningkat. Hasil penelitian ini 

juga konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pratanda (2014) yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan anatara kepemilikan manajerial 

terhadap konservatisme akuntansi, hal 

tersebut dikarenakan semakin besar 

proporsi saham yang dimiliki oleh 

manajemen dibanding pihak eksternal 

perusahaan akan menyebabkan perusahaan 

menggunakan metode akuntansi yang lebih 

konservatif. Hal ini timbul karena setiap 

keputusan yang diambil akan langsung 

berdampak bagi pemegang saham yang tak 

lain adalah pihak manajemen sendiri. Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian Wardhani (2008) yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi perusahaan yang 

diukur dengan manggunakan ukuran 

akrual, namun dalam penelitian Wardhani 

(2008) juga menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan manajerial mempengaruhi 

konservatisme akuntansi yang diukur 

dengan nilai rasio book-to-market secara 

negatif, yaitu semakin tinggi kepemilikan 

oleh manajerial maka semakin rendah 

tingkat konservatisme akuntansi yang dikur 

dengan ukuran pasar. 

 

Pengaruh Komite Audit terhadap 

Konservatisme Akuntansi 

Penelitian kali ini menunjukkan hasil 

bahwa variabel komite audit tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel komite audit belum dapat di 

buktikan pengaruhnya terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan ukuran 

akrual. Pengujian hasil hipotesis keempat 

menunjukkan bahwa regresi logistik pada 

nilai Wald menunjukkan nilai sebesar 

0,210. Nilai yang lebih besar dari taraf 

signifikansinya sebesar 0,10. Koefisien 

regresi sebesar -1,125 menunjukkan bahwa 

komite audit mempunyai pengaruh negatif 

dengan tingkat konservatisme akuntansi. 

nilai sig sebesar 0,210 > 0,10 menunjukkan 

bahwa variabel komite audit tidak 

signifikan pada level 10% yang berarti 

komite audit tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap konservatsime 

akuntansi. 

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Brilianti (2013) yang menyatakan bahwa 

jumlah komite audit tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. Hal tersebut diduga dikarenakan 

dalam menentukan anggota komite audit, 

perusahaan tidak memperhatikan frekuensi 

pertemuan komite audit dan aspek 

kompetensi yang dimiliki oleh anggota 

komite audit terdapat bebrapa background 

bidang lain selain akuntansi sehingga 

pengawasan terhadap akuntansi perusahaan 

kurang baik dan laporan keuangan yang di 

hasilkan perusahaan cenderung tidak 

konservatif. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wardhani (2008) yang 

menyatakan bahwa keberadaan komite 

audit audit mempengaruhi konservatisme 

akuntansi yang diukur dengan nilai akrual, 

yaitu keberadaan komite audit akan 

meningkatkan konservatisme akuntansi 

perusahaan dikarenakan dengan adanya 

komite audit dalam suatu perusahaan, maka 

proses pelaporan keuangan perusahaan 
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akan termonitor dengan baik. Komite audit 

akan meningkatkan kualitas keseluruhan 

dari proses pelaporan keuangan perusahaan 

dengan penggunaan prinsip konservatisme. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani 

(2008) juga memiliki hasil bahwa variabel 

komite audit tidak dapat dibuktikan 

pengaruhnya terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi yang diukur 

dengan menggunakan ukuran pasar. 

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional 

terhadap Konservatisme Akuntansi 

Hasil pengujian hipotesis keempat 

menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi pelaporan 

keuangan perusahaan manufaktur. Hal ini 

sesuai dengan hasil uji regresi logistik pada 

nilai Wald yang menghasilkan signifikansi 

0,215. Nilai ini lebih besar dari taraf 

signifikansi yang ditentukan, yakni 0,10. 

Koefisien regresi sebesar -1,976 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 

institusional mempunyai pengaruh negatif 

dengan tingkat konservatisme akuntansi. 

Nilai sig sebesar 0,215 > 0,10 menunjukkan 

bahwa variabel kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh secara signifikan pada 

level 10% yang berarti kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi yang di hitung 

dengan ukuran akrual. 

 Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Brilianti (2013) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi, hal ini 

menunjukkan bahwa keemilikan saham 

yang besar oleh institusional belum dapat 

menjadikan pihak institusional 

menjalankan dengan baik fungsi 

monitoring terhadap kinerja manajemen 

perusahaan dalam menjalankan prinsip 

konservatisme dalam penyusunan laporan 

keuangan. Selain itu, diduga investor 

institusional tidak merasa memiliki 

perusahaan yang hanya berharap investasi 

yang mereka tanamkan di dalam 

perusahaan memiliki tingkat return yang 

tinggi (Deviyanti dalam Brilianti, 2013). 

Hal ini akan mendorong para manajemen 

untuk melaporkan laba yang tidak 

konservatif agar pembagian deviden tinggi. 

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pratanda (2014) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi, hal tersebut 

disebabkan kepemilikan institusional yang 

besar menuntut retur yang besar atas 

investasinya, sehingga ada kecenderungan 

perusahaan melakukan manajemen laba 

untuk melaporkan laba yang tinggi yang 

menyebabkan perusahaan cenderung tidak 

konservatif. Karena pada dasarnya investor 

menilai perusahaan dari sinyal positif yang 

diberikan perusahaan dari pengembalian 

atas investasinya. 

  

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh mekanisme good corporate 

governance (komisaris independen, 

kepemilikan manjerial, komite audit dan 

kepemilikan institusional) terhadap 

konservatisme akuntansi. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 95 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-

2014. Dari hasil regresi logistik dan 

pembahasan yang dilakukan, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa : 

Komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur. Semakin sedikit atau banyak 

jumlah komisaris independen, tidak 

mempengaruhi penerapan konservatisme 

akuntansi dalam pelaporan keuangan 

perushaan tersebut. 

Kepemilikan manjerial berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi 

pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur. Semakin banyak saham yang 

dimiliki manajerial, maka akan semakin 

konservatif prinsip akuntansi yang 

diterapkan oleh perusahaan tersebut. 
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Komite audit tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi 

pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur. Semakin sedikit atau banyak 

jumlah komite audit, tidak mempengaruhi 

penerapan konservatisme akuntansi dalam 

pelaporan keuangan perushaan tersebut. 

Kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi pelaporan keuangan perusahaan 

manufaktur. Semakin sedikit atau banyak 

jumlah komisaris independen, tidak 

mempengaruhi penerapan konservatisme 

akuntansi dalam pelaporan keuangan 

perushaan tersebut. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yang perlu diperhatikan bagi 

peneliti di masa medatang, diantaranya : 

a. Terdapat beberapa perusahaan yang 

tidak memenuhi kriteria pourposive 

sampling (mengakibatkan eliminasi 

data yang cukup banyak), sehingga 

validitas data kurang mampu 

menjelaskan generalisasi yang 

terjadi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014. 

b. Penelitian ini hanya berfokus pada 

periode setelah implementasi IFRS 

di Indonesia pada perusahaan 

manufaktur, seingga tidak diketahui 

perbandingan penerapan konsep 

konservatisme akuntansi antara 

sebelum dan sesudah implementasi 

IFRS. 

c. Sampel perusahaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang melaporkan 

laporan keuangan (di audit) dan 

laporan tahunannya dalam satuan 

Rupiah. 
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