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BAB II 

TI NJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada 

penelitian terdahulu. Berikut merupakan uraian dari beberapa penelitian terdahulu: 

1. Elsya Mentari Rahmadiar, et al  (2016) 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu 

risiko litigasi, financial distress, struktur kepemilikan manajerial terhadap 

konservatisme akuntansi. Penelitian ini menggunakan sampel selama 3 tahun 

di perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia 2010-2013. 

Penelitian ini menggunakan metode statistik yaitu analisis regresi berganda, 

dengan menggunakan alat uji SPSS. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling yaitu penentuan sampel populasi 

yang ada berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko litigasi dan financial 

distress berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sementara 

struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi dan 

terdapat variabel independen yang sama yaitu financial distress. 
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2. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang sama yaitu 

metode purposive sampling. 

Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu risiko litigasi, 

financial distress, dan struktur kepemilikan manajerial. Sedangkan 

penelitian sekarang yaitu leverage, financial distress, growth opportunities 

dan ukuran perusahaan. 

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2010-2013 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 

3. Metode statistik yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah analisis 

regresi berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 

4. Sampel yang digunakan adalah perusahaan food and beverage yang berada 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang berada di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

2. Ni Wayan Noviata (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial distress, 

ukuran perusahaan dan leverage terhadap konservatisme akuntansi dalam 

sebuah perusahaan. Penelitian ini menggunakan 241 sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Penelitian ini 

menggunakan metode statistik yaitu teknik analis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial distress dan leverage 
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memiliki pengaruh negatif terhadap  konservatisme akuntansi. Sedangkan 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi dan 

terdapat variabel independen yang sama yaitu financial distress, ukuran 

perusahaan dan leverage. 

2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang berada di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu financial 

distress, ukuran perusahaan dan leverage. Sedangkan penelitian sekarang 

yaitu leverage, financial distress, growth opportunities dan ukuran 

perusahaan. 

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2010-2013 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan uji statistik regresi linier berganda 

sedangkan penelitian sekarang mengunakan uji statistik regresi logistik. 

3. Geimechi dan Khodabakhshi (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhi ukuran perusahaan, 

pengungkapan, leverage, dan discretionary accrual terhadap tingkat 

konservatisme.  
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Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda serta 

menggunakan sampel 121 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran 

pada tahun 2009-2013. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pengungkapan 

dan leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan 

variabel ukuran perusahaan dan discretionary accrual tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi 

2. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu leverage dan ukuran 

perusahaan. 

Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu ukuran 

perusahaan, pengungkapan, leverage, dan discretionary accrual 

Sedangkan penelitian sekarang yaitu leverage, financial distress, growth 

opportunities dan ukuran perusahaan.  

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2012-2014 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan analisis linier berganda sebagai  alat 

untuk menganalisis data, sedangkan peneliti saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik sebagai alat untuk menganalisis data. 

4. Ikhsan Yoga (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan 

manajerial, leverage, growth opportunities dan ukuran perusahaan terhadap 
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konservatisme akuntansi.  Pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling untuk penentuan sampel dan menggunakan metode regresi linier 

berganda. Hasil peneilitian ini adalah kepemilikan manajerial, leverage, dan 

growth opportunities berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi.  

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi  

2. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu leverage, growth 

opportunities dan ukuran perusahaan.  

Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan 

manajerial, leverage, growth opportunities, dan ukuran perusahaan. 

Sedangkan penelitian sekarang yaitu leverage, financial distress, growth 

opportunities dan ukuran perusahaan.  

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2010-2014 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 

3. Sampel yang digunakan adalah perusahaan farmasi yang berada di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur yang berada di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

 

 



17 
 

 

5. Lu Putu Kusuma Dewi. et al (2014) 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur di BEI. Populasi yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode statistik yaitu analisis regresi 

berganda, dengan menggunakan alat uji statistik deskriptif. Sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu penentuan 

sampel populasi yang ada berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa risiko litigasi berpengaruh 

negatif terhadap konservatisme akuntansi. Pajak berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi. Leverage berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. Struktur kepemilikan dan Growth 

Opportunities berpengaruh positif tidak signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi.  

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi dan 

terdapat variabel independen yang sama yaitu leverage dan growth 

opportunities. 

2. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang sama yaitu 

metode purposive sampling. 

Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu risiko litigasi, 

pajak, leverage, struktur kepemilikan dan growth opportunities. 
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Sedangkan penelitian sekarang yaitu leverage, financial distress, growth 

opportunities dan ukuran perusahaan. 

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2010-2012 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 

3. Metode statistik yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah analisis 

regresi berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 

6. Ni Kd Sri Lestari Dewi dan I Ketut Surnawa (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan struktur 

kepemilikan manajerial, leverage dan financial distress terhadap 

konservatisme akuntansi. Penelitian ini menggunakan 37 sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan metode statistik yaitu teknik analis regresi linier berganda. 

Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial dan 

leverage memiliki pengaruh siginifikan positif terhadap  konservatisme 

akuntansi. Sedangkan financial distress memiliki pengaruh negatif terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi dan 

terdapat variabel independen yang sama yaitu financial distress dan 

leverage. 
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2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang berada di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu  struktur 

kepemilikan manajerial, leverage dan financial distress. Sedangkan 

penelitian sekarang yaitu leverage, financial distress, growth opportunities 

dan ukuran perusahaan. 

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2009-2011 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan uji statistik regresi linier berganda 

sedangkan penelitian sekarang mengunakan uji statistik regresi logistik. 

7. Angga Alfian dan Arifin (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi perusahaan untuk memilih konservatisme akuntansi 

dalam laporan keuangan dan untuk mengetahui apakah prinsip konservatisme 

akuntansi masih digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan 

yang go public di Indonesia. Variabel dependennya adalah Konservatisme 

Akuntansi dengan menggunakan alat ukur model Zhang. Sedangkan variabel 

Independennya yaitu, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik dan Kesempatan Tumbuh.  

Penelitian menggunakan teknik analisis berganda dengan menggunakan 

alat uji SPSS. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
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sampling yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria 

yang diinginkan oleh peneliti dan pada penelitian sampel ini periode 2009-

2011 dan menggunakan 108 perusahaan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan ada beberapa  faktor yang berpengaruh dalam pemilihan prinsip 

konservatisme akuntansi dan ada enam faktor dalam penelitian ini yang 

berpengaruh positif yaitu rasio leverage, ukuran perusahaan, intensitas modal, 

kepemilikan manajemen, kepemilikan publik dan kesempatan tumbuh.  

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi dan 

terdapat variabel independen yang sama yaitu leverage, dan ukuran 

perusahaan.  

2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang berada di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu leverage, 

ukuran perusahaan, intensitas modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

publik dan kesempatan tumbuh. Sedangkan penelitian sekarang yaitu 

leverage, financial distress, growth opportunities dan ukuran perusahaan.  

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2009-2011 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 

8. Desak Gede Utami dan I Gusti (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh debt to total assets, 

deviden payout rasio dan ukuran perusahaan pada konservatisme akuntansi. 
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Penelitian ini di lakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

(Bursa Efek Indonesia) pada periode 2009-2011. Metode penentuan sampel 

menggunakan metode purposive sampling sehingga sampel yang digunakna 

adalah 86 perusahaan manufaktur. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel  debt to 

total assets dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi sedangkan variabel dividen payout ratio tidak berpengaruh pada 

konservatisme akuntansi. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi dan 

terdapat variabel independen yang sama yaitu ukuran perusahaan.  

2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang berada di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu debt to total 

assets, deviden payout rasio dan ukuran perusahaan. Sedangkan penelitian 

sekarang yaitu leverage, financial distress, growth opportunities dan 

ukuran perusahaan.  

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2009-2011 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 
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9. Dyahayu Artika Devianti (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan. Faktor- 

faktor tersebut struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan 

institusional, strukur kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan leverage. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. Penelitian ini menggunakan metode 

statistik yaitu teknik analis regresi linier berganda. Hasil peneilitian ini 

menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan 

institusional, strukur kepemilikan publik memiliki pengaruh siginifikan 

negatif terhadap  konservatisme akuntansi. Sedangkan ukuran perusahaan dan 

leverage memiliki pengaruh signifikan positif terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi dan 

terdapat variabel independen yang sama yaitu leverage dan ukuran 

perusahaan. 

2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang berada di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu  struktur 

kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, strukur 

kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan leverage. Sedangkan 
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penelitian sekarang yaitu leverage, financial distress, growth opportunities 

dan ukuran perusahaan. 

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 2009-2010 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 

10. Wen-hsin hsu et al. (2011) 

Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara financial distress dan 

earnings-sensitivity-difference (ESD) pada perusahaan non-keuangan di US. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara financial 

distress dan penerapan konservatisme yang didukung oleh hasil perhitungan 

dari penerapan konservatisme selain dari ESD. Pengaruh financial distress  

tidak secara signifikan melemahkan reabilitas ESD sebagai indikator 

penerapan konservatisme akuntansi. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

Menggunakan variabel dependen yaitu konservatisme akuntansi dan terdapat 

variabel yang sama yaitu financial distress.  

Perbedaan pada penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen yaitu debt to total 

assets, deviden payout rasio dan ukuran perusahaan. Sedangkan penelitian 

sekarang yaitu leverage, financial distress, growth opportunities dan 

ukuran perusahaan.  

2. Data yang digunakan penelitian terdahulu adalah tahun 1989-2005 

sedangkan penelitian ini adalah 2011-2015. 
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3. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di New York Stock Exchange. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan perusahaan manufaktur yang berada di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Teori Sinyal 

Teori sinyal menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan 

sinyal perusahaan tersebut telah beroperasi dengan baik. Scott (2012:475) 

menyatakan bahwa sinyal adalah sebuah tindakan yang diambil oleh manajemen 

perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. 

Najmudin (2011:308) menyatakan bahwa teori sinyal merupakan tindakan 

yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi para 

investor bagaimana mereka harus menilai prosepek perusahaan. Menurut Scott 

(2012:476) pemilihan kebijakan akuntansi yang konservatif memberikan sinyal 

atas keyakinan manajer pada perusahaan di masa depan. Informasi merupakan hal 

yang penting bagi investor dan pelaku bisnis sebagai alat analisis. Informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor 

dalam pengambilan keputusan. (Jogiyanto, 2014:586). 

2.2.2 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak 

ataulebih yang salah satu pihak disebut prinsipal (prinsipal) yang menyewa pihak 

lain yang disebut agen (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik 
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yang meliputi pendelegasian wewenang (Jensen dan Meckling, dalam Ikhsan 

2015). Dalam hal ini pihak prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas 

decision making kepada agen. Prinsipal memberikan tanggung jawab kepada agen 

sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung 

jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama 

prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingan 

prinsipal, termasuk dalam pendelegasia otoritas pengambilan keputusan. Kontrak 

tersebut seringkali dibuat berdasarkan angka laba bersih, sehingga dapat diartikan 

bahwa teori agensi mempunyai implikasi terhadap akuntansi. 

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagi principal diasumsikan hanya 

tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam 

perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa 

kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan 

tersebut (Jensen Meckling dalam Ikhsan Yoga 2015). 

2.2.3 Konservatisme Akuntansi  

Konservatisme merupakan salah satu prinsip akuntansi, yang mana prinsip 

ini mengakui biaya atau beban secara langsung jika terdapat kemungkin terjadinya 

biaya atau beban dan akan mengakui laba jika laba atau keuntungan tersebut telah 

terjadi. Sofyan (2013:149-150) menyatakan bahwa saat perusahaan mengalami 

kejadian yang tidak pasti, laporan keuangan diungkapkan pada aset dan 

pendapatan yang paling minimal. Dapat disimpulkan bahwa dalam kejadian yang 
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tidak pasti perusahaan cenderung lebih memilih kebijakan akuntansi yang lebih 

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

Menurut Scott (2012:16) konservatisme akuntansi menyebabkan 

penghapusan kerugian yang tidak terealisasi karena kerugian tersebut telah diakui 

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). 

Konservatisme akuntansi dapat diukur dengan menggunakan market to 

book ratio (Anggita, 2012). Rumus market to book ratioadalah sebagai berikut: 

Market to Book Value :  

Prinsip konservatisme yang menyebabkan pencatatan nilai buku 

cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasarnya (Ratna, 2008). 

Apabila rasio market to book ratio perusahaan lebih besar dari satu (>1) 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi (Anggita, 2012). 

Prinsip konservatisme akuntansi yang digunakan pada penelitian terdahulu 

dihitung dengan menggunakan berbagai model pengukuran. Beberapa model 

pengukuran tersebut terdiri dari:  

1. Asymetric timeliness of earning measure (AT). Metode ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Basu (1997) dalam penelitiannya yang berjudul “The 

Conservatism Principle and Asymetric Timeliness of Earnings”. 
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2. Market to book ratio. Metode ini mengacu pada penelitian Givoly dan Hayn 

(2000) dalam penelitiannya yang berjudul “The Changing Time-Series 

Properties of Earnings Cash Flow and Accruals: Has Reporting Become 

More Conservative?”.  

3. Non operating accruals. Metode ini mengacu pada penelitian Givoly dan 

Hayn (2000) dalam penelitiannya yang berjudul “The Changing Time-Series 

Properties of Earnings Cash Flow and Accruals: Has Reporting Become 

More Conservative?”.  

4. Asymetric cash flow to accrual measure (ACCF). Metode ini diperkenalkan 

oleh Ball dan Shivakumar (2002) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Earnings Quality in UK Private Firms: Comperative Loss Recognition 

Timeliness”.  

Pengukuran konservatisme akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah market to book ratio. Market to book ratio bertujuan untuk 

membandingkan antara nilai pasar ekuitas dengan nilai buku ekuitas. Jika hasil 

rasio menunjukkan nilai lebih besar dari satu (>1), maka rasio tersebut 

mengindikasikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip konservatisme 

akuntansi. Hal ini didasari karena jika rasio menunjukkan nilai lebih besar dari 

satu (>1), berarti perusahaan mengakui nilai buku lebih kecil dari nilai pasarnya. 

Sedangkan, jika hasil rasio menunjukkan nilai lebih kecil sama dengan satu (≤1), 

maka rasio tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menerapkan 

konservatisme akuntansi. Karena jika rasio menunjukkan nilai lebih kecil sama 

dengan satu (≤1), berarti perusahaan mengakui nilai buku lebih besar dari nilai 

pasarnya. 
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2.2.4 Leverage  

Leverage keuangan merupakan tingkat penggunaan utang dari kreditor 

guna meningkatkan laba. Leverage dapat memperbesar keberhasilan maupun 

kegagalan manajerial (Subramaryam, 2010:265). Leverage dapat melihat seberapa 

jauh utang dapat membiayai yang digambarkan oleh modal (Sofyan, 2013:306). 

Perusahaan dengan leverage keuangan dapat disebut sebagai perusahaan 

yang memperdagangkan ekuitas. Sehingga perusahaan menggunakan modal 

ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian yang 

mengguntungkan perusahaan (Subramaryam, 2010:265). Leverage pendanaan 

sebagian dari aktiva perusahaan dengan utang dengan harapan dapat 

meningkatkan pengembalian akhir pemegang saham (Keown et al, 2010:121). 

Keuntungan tingkat pengembalian itu dapat terjadi apabila perusahaan 

dapat memperdagangkan ekitas ketika tingkat pengembalian aset melebihi biaya 

utangm keuntungan dapat diambil dari hasil memperdagangkan ekuitas. 

Sebaliknya apabila perusahaan tidak berhasil memperdagangkan ekuitas tingkat 

pengembalian aset lebih rendah dibandingkan biaya utang maka dampak leverage 

akan semakin memburuk di tahun berikutnya (Subramaryam, 2010:266). Berikut 

ini adalah cara untuk mengukur rasio leverage (Brigham dan Houston, 2011:143): 

 

Perhitungan diatas merupakan perhitungan rasio besarnya ekuitas yang 

dibiayai oleh hutang. Hasil dari perhitungan rasio leverage diatas apabila nilainya 

semakin besar, maka risiko yang ditimbulkan akan semakin besar juga. Risiko ini 

dapat dirasakan oleh pihak perusahaan mauppun pihak kreditor, dimana apabila 
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nilai utang tinggi maka perusahaan akan dibebankan oleh utang serta bunga yang 

timbul karena utang tersebut. Risiko ini juga dapat dirasakan oleh pihak kreditor, 

dimana apabila semakin besar nilai utang yang diberikan maka akan timbul risiko 

atas pelunasan utang oleh perusahaan. 

2.2.5 Financial Distress  

Financial distress dapat diartikan sebagai ketidak mampuan perusahaan 

unutk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang 

menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal 

kebangkrutan (Rudianto, 2013:251). Financial distress menurut Rodoni dan Herni 

(2014:184) adalah situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi 

untuk memenuhi kewajiban perusahaan dan perusahan tertekan untuk melakukan 

kegiatan perbaikan. Sehingga financial distress dapat mengakibatkan perusahaan 

melalaikan kontrak dan akan terlibat pada restrukturisasi keuangan antar 

perusahaan, krediturnya dan hak kekayaan investornya. Dalam kondisi tersebut 

perusahaan diharuskan untuk mengambil tindakan dimana hal itu akan dilakukan 

jika sebelumnya perusahaan mempunyai kecukupan arus kas. 

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

dapat menyebabkan financial distress, yaitu: (1) faktor ketidakcukupan modal 

atau kekurangan modal, (2) besarnya beban hutang dan bunga, dan (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. (berhubungan 
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dengan restrukturisasi keuangan yaitu dengan menerbitkan sekuritas baru, 

mengadakan negoisasi dengan bank dan kreditur. 

Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka akan timbul biaya 

kebangkrutan yang disebabkan oleh keterpaksaan menjual aktiva dibawah harga 

pasar, biaya likuidasi perusahaan dan rusaknya aktiva tetap dimakan waktu 

sebelum terjual. Teori sinyal menjelaskan bahwa manajer akan cenderung 

menaikkan tingkat konservatisme akuntansi apabila perusahaan mengalami 

tingkat kesulitan keuangan (financial distress) yang tinggi.  

2.2.6 Growth Opportunities  

Growth Opportunities adalah kesempatan perusahaan untuk melakukan 

investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Perusahaan untuk tumbuh dan 

berkembang membutuhkan kesempatan dan peluang. Guna mewujudkan 

pertumbuhan perusahaan, maka perusahaan membutuhkan dana. Jika perusahaan 

ingin mengembangkan perusahaannya menjadi lebih besar, maka dana yang 

dikeluarkan juga akan besar Indah (2014). Berikut adalah cara untuk mnegukur 

kesempatan tumbuh perusahaan: 

 

Growth Opportunities dapat diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah 

lembar saham yang beredar dengan harga penutupan saaham kemudian hasil dari 

perkalian tadi dibagi dengan total ekuitas. Perhitungan ini akan menghasilkan 

adanya perbandingan antara harga yang harus dikorbankan atau di keluarkan oleh 

orang atau badan atas kepemilikan saham pada suatu perusahaan dengan total 

ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Asumsinya adalah semakin besar 
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kapitalisasi pasar oleh ekuitas maka akan semakin besar pula kesempatan tumbuh 

suatu perusahaan karean dengan kata lain perusahaan mampu untuk menarik 

investor. Apabila perhitungan Growth Opportunities adalah positif dapat 

disimpulkan perusahaan memiliki peluang atau kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang, karena perusahaan mampu menarik investor dengan melakukan 

penanaman modal pada perusahaan tersebut. Sebaliknya negatif, dapat 

diasumsikan bahwa perusahan tersebut sedang mengalami krisis sehingga 

perusahaan mungkin harus mneyetorkan modal tambahan.  

2.2.7 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang juga perlu di perhatikan 

terutama bagi para investor dan juga kreditor. Perusahaan yang cenderung 

berukuran besar tentunya akan memiliki kekuatan yang lebih untuk mendapatkan 

dana dari kreditor. Ukuran perusahaan dibagi menjadi kecil dan besar, dimana 

perusahaan besar memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan memiliki 

laba yang tinggi. Oleh karena itu perusahaan besar memiliki masalah dan risiko 

yang lebih kompleks daripada perusahaan kecil. Perusahaan yang berukuran besar 

akan dikenakan biaya politis yang tinggi sehingga untuk mengurangi biaya politis 

perusahaan menggunakan akuntansi konservatisme (Wulandini dan Zulaikha, 

2010). 

Menurut keputusan BAPEPAM Nomor 9 tahun 1995, berdasarkan 

ukurannya perusahaan dapat digolongkan atas dua kelompok: 

1. Perusahaan Menengah/Kecil 
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Perusahaan menengah/kecil merupakan badan hukum yang diartikan di 

Indonesia yang : 

a. Memiliki total aset tidak lebih dari Rp. 20 Milyar 

b. Bukan merupakan afilasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang 

bukan perusahaan menengah/kecil 

c. Bukan merupakan reksadana 

2. Perusahaan Menengah/Besar 

Perusahaan menengah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang 

mempunyai kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria bersih atau hasil 

penjualan tahunan. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik Negara atau 

swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. 

Perhitungan ukuran perusahaan dengan menggunakan logaritma natural 

total aset perusahaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan 

Adhariani (2009). 

 

2.2.8 Pengaruh Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Leverage keuangan merupakan tingkat penggunaan utang dari kreditor 

guna meningkatkan laba. Pemegang saham menginginkan tingkat leverage yang 

lebih besar sehingga mereka mungkin akan mendapatkan laba yang besar pula 

(Bringham dan Houston, 2011:143). Namun laba atau pengembalian itu akan 

mereka dapatkan apabila perusahaan dapat memperdagangkan ekuitas ketika 

tingkat pengembalian aset melebihi biaya utang. Sebaliknya, apabila perusahaan 
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tidak dapat memperdagangkan ekuitas ketika tingkat pengembalian aset melebihi 

biaya utang maka pihak kreditor akan mengalami kerugian. 

Kreditor umunya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan dari 

pengembalian atas utang yang diberikan. Semakin besar utang yang diberikan 

maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan. Hal ini berakibat kreditor 

akan selalu mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu 

dalam pelaporan laba, manajemen akan lebih bertindak hati-hati atau konservatif. 

Sehingga apabila tidak terjadi penyajian laba yang terlalu berlebihan, perusahaan 

akan terhindar dari konsekuensi tuntutan hukum yang berasal dari kreditor yang 

merasa tertipu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Leverage berpengaruhi 

terhadap konservatisme akuntansi adalah Geimechi dan Kodhabakhshi (2015). 

Sedangkan penelitian Lu Putu (2014) yang menunjukkan hasil bahwa Leverage 

tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal tersebut dikarenakan 

semakin tinggi leverage maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin 

tidak konservatif. 

2.2.9 Pengaruh Financial Distress Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Dalam teori sinyal di jelaskan bahwa jika kondisi keuangan dan prosepek 

perusahaan baik, manajer memberi sinyal dengan menyelengggarakan akuntansi 

liberal yang tercermin dalam akrual diskresioner positif untuk menunjukkan 

bahwa kondisi keuangan perusahaan dan laba periode kini serta yang akan datang 

lebih baik daripada yang diimplikasikan oleh laba non-diskresioner periode kini. 

Jika perusahaan dalam keadaan financial distress dan mempunyai prospek buruk, 

manajer memberikan sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif 
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yang tercermin dalam akrual diskresioner negatif untuk menunjukkan bahwa 

kondisi keuangan perusahaan dan laba periode kini serta yang akan datang lebih 

buruk dari pada laba non-diskresioner periode kini. Dengan demikian, tingkat 

financial distress yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk menaikkan 

tingkat konservatisme akuntansi. 

2.2.10 Pengaruh Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Growth opportunities adalah kesempatan tumbuh perusahaan. Perusahaan 

yang tumbuh dan berkembang dapat dilihat dari bagaimana perusahaan itu dapat 

menarik investor. Dengan semakin banyaknya pihak-pihak yang berinvestasi, 

berarti perusahaan semakin memperoleh dana untuk mengembangkan 

perusahaannya. 

Penerapan sikap konservatisme akan membuat perusahaan memiliki dana 

cadangan dimasa depan. Kembali ke konsep konservatisme, dimana 

konservatisme akan menunda atau bersikap hati-hati atas pengakuan laba atau 

pendapatan periode berjalan sehingga pada periode mendatang perusahaan akan 

mengakui adanya laba atau pendapatan yang belum diakui di periode sebelumnya. 

Sehingga apabila perusahaan kekurangan dana dimasa depan, perusahaan masih 

memiliki laba atau pendapatan yang belum diakui pada masa periode sebelumnya. 

Oleh sebab itu, perusahaan yang ingin berkembang atau memiliki kesempatan 

yang tumbuh akan menerapkan sikap konservatisme. 

Penelitian yang menunjukkan hasil bahwa Growth Opportunities 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi adalah Angga dan Arifin (2013) 
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hal tersebut dikarenakan perusahaan mampu menarik investor dengan melakukan 

penanam modal pada perusahaan tersebut.  

2.2.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat total aset yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Wulan dan Zulaikha (2010) 

ukuran perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil dan perusahaan besar 

memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan memiliki laba yang lebih 

tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya politis perusahaan menggunakan 

akuntansi konservatif.  

Hasil dari penelitian Dyahayu (2012) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka peluanga manajer 

menggunakan kebijakan konservatif semakin besar, sedangkan hasil penelitian 

Gomeichi (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terbukti tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi hal tersebut 

dikarenakan perusahaan tidak terlalu mempertimbangkan ukuran perusahaan yang 

diukur dengan total aset dalam mengambil  keputusan utnuk menggunakan prinsip 

konservatisme akuntansi pada laporan keuangan atau tidak. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Sistematis kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi 

menjadi variabel dependen sedangkan variabel independen yang mempengaruhi 

variabel dependen tersebut adalah Leverage, Financial Distress, Growth 

Opportunities, dan Ukuran Perusahaan. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, yang dirumuskan sebagai berikut: 

H1 :  Ada pengaruh Leverage terhadap konservatisme akuntansi perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia (BEI). 

H2 : Ada pengaruh Financial Distress terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia (BEI). 

H3 : Ada pengaruh Growth Opportunities terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Leverage 

Ukuran Perusahaan 

Financial Distress 

Growth Opportunities 

 

Konservatisme 

Akuntansi 
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H4 : Ada pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

 


