
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.      Landasan Teori

2.1.1    Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) dalam Widayati (2011) teori agensi pada dasarnya

merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal

dan agen, yang mana prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan

sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan

kepada agen sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya

yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan

kepadanya.

Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kurang lengkapnya

informasi (asymmetrical information) karena agen memiliki informasi yang lebih

banyak tentang perusahaan daripada prinsipal (Elqorni, 2009). Dengan informasi

yang banyak tersebut agen dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginan

dan kepentingannya sendiri. Sedangkan bagi prinsipal, akan sulit untuk

mengawasi tindakan yang dilakukan oleh agen karena hanya memiliki sedikit

informasi yang didapat.
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2.1.2 Konservatisme Akuntansi

Menurut FASB Statement of Concept No.2 dalam Sari (2004): “Konservatisme

adalah reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dalam mencoba

memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko pada situasi bisnis telah

dipertimbangkan.”

Menurut Wibowo (2002) dalam Widya (2005): “Konservatisme merupakan

prinsip yang penting dalam pelaporan keuangan agar pengakuan dan pengukuran

asset serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena aktivitas ekonomi

dan bisnis dilingkupi oleh ketidakpastian.”

Givoly dan Hayn (2000) dalam Lasdi (2008) konservatisme akuntansi sebagai

pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan

dan untung yang menyebabkan rendahnya laba pada periode berjalan.

Beberapa metode dalam Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

terhadap penerapan prinsip konservatisme:

1. PSAK No. 16 mengenai asset tetap dan penyusutan.

2. PSAK No. 19 mengenai asset tidak berwujud berkaitan dengan amortisasi.

3. PSAK No. 20 mengatur biaya riset dan pengembangan.

Metode penyusutan asset tetap atau asset tidak berwujud lebih konservatif jika

menggunakan metode double declining balance karena mempunyai periode

penyusutan yang pendek yang menghasilkan biaya lebih tinggi sehingga laba

menjadi relatif kecil dibandingkan metode garis lurus yang menghasilkan laba

relatif besar (Dewi, 2004).
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Biaya riset dan pengembangan bila diakui sebagai beban daripada sebagai asset

maka akuntansi yang diterapkan cenderung konservatif, karena menghasilkan laba

yang lebih kecil. Sebaliknya, bila biaya yang terjadi diakui sebagai asset, maka

menghasilkan laba yang besar dan tidak konservatif (Dewi, 2004).

2.1.3 Struktur kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau

dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.

Dalam teori keagenan, hubungan antara manajer dan pemegang saham dapat

digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Rachmawati dan

Triatmoko, 2007)

Dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perusahaan dengan

adanya kepemilikan manajerial, yang manajernya sekaligus pemegang saham

tentun akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan pemegang

saham. Hal ini berbeda jika manajernya tidak sekaligus sebagai pemegang saham,

kemungkinan manajer tersebut akan mementingkan kepentingannya sebagai

manajer saja (Christiawan dan Tarigan, 2007).

2.1.4 Debt Covenant

Debt covenant merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari

tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti diveden yang

berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal dan kekayaan pemilik

berada di bawah tingkat yang telah ditentukan. Kontrak ini didasarkan pada teori

akuntansi positif, yaitu hipotesis debt covenant yang menyatakan bahwa semakin

dekat perusahaan melanggar perjanjian hutang, maka manajer akan memilih
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prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode

berjalan (Sari dan Adhariani, 2009).

Debt covenant dalam penelitian ini diproksikan dengan leverage sesuai yang

dilakukan oleh Qiang (2003) dalam Lasdi (2008) memprediksikan bahwa manajer

ingin meningkatkan laba dan asset untuk mengurangi biaya kontrak utang ketika

perusahaan memutuskan perjanjian utangnya.

2.1.5 Growth Opportunities

Pertumbuhan merupakan elemen yang terjadi dalam siklus perusahaan. Ukuran

pertumbuhan dalam perusahaan tergantung dari kegiatan perusahaan. Pengertian

pertumbuhan pada umumnya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

meningkatkan sizenya (Kaliapur dan Trombley, 200; dalam Widya, 2005).

Perusahaan dengan growth opportunities yang tinggi memerlukan dana yang

besar untuk membiayai pertumbuhan. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu

mempertahankan earning untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan dan

mengandalkan pendanaan melalui utang yang lebih besar (Rachmatika, 2006).

Perusahaan yang menganut prinsip konservatisme terdapat suatu cadangan

tersembunyi yang digunakan untuk investasi, sehingga perusahaan konservatif

identik dengan perusahaan yang tumbuh (Mayangsari dan Wilopo, 2002).

Pertumbuhan tersebut dapat dinilai responsif oleh investor sehingga nilai pasar

pada perusahaan konservatif lebih besar daripada nilai bukunya sehingga akan

menciptakan goodwill. Pasar akan menilai positif atas investasi yang telah

dilakukan oleh perusahaan karena dari investasi yang dilakukan saat ini
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diharapkan perusahaan akan mendapatkan kenaikan arus kas dimasa depan

(Fitriyah, 2007)

2.1.6 Risiko Litigasi

Risiko litigasi dapat diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang

mengakibatkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan

dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Pihak-pihak tersebut meliputi kreditor,

investor, dan regulator.

Risiko litigasi bisa timbul dari pihak kreditor maupun investor. Dari kreditor,

karena perusahaan tidak menjalankan operasinya sesuai dengan kontrak yang

telah disepakati. Misalnya, ketidakmampuan perusahaan membayar utang-utang

yang telah diberikan kreditor. Dari investor, karena perusahaan menjalankan

operasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak investor yang tercermin dari

pergerakan harga dan volume saham. Misalnya, menyembunyikan beberapa

informasi negatif yang seharusnya dilaporkan (Juanda, 2007).
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2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang konservatisme telah banyak dilakukan dengan berbagai faktor

yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:

1. Widya (2005) menguji pengaruh struktur kepemilikan, debt covenant

hypothesis, political cost hypothesis, dan growth terhadap konservatisme

akuntansi. Model analisis data yang digunakan adalah regresi logistik.

Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan,

political cost hypothesis, dan growth berpengaruh positif terhadap

konservatisme akuntansi. Sedangkan debt covenant tidak berpengaruh

terhadap konservatisme akuntansi.

2. Fitriyah (2007) menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, leverage,

market to book value of equity, dan struktur kepemilikan terhadap

konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek

Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan

leverage, market to book value of equity, dan struktur kepemilikan tidak

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

3. Lasdi (2008), meneliti tentang pengujian determinan konservatisme

akuntansi. Variabel independen yang digunakan yakni kontrak utang,

kontrak kompensasi, litigasi, pajak dan biaya politik, sedangkan variabel

dependen yakni konservatisme akuntansi. Model analisis data yang

digunakan adalah regresi linear berganda. Dari hasil penelitiannya dapat
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disimpulkan bahwa kontrak utang berpengaruh negatif terhadap

konservatisme akuntansi, litigasi berpengaruh positif terhadap

konservatisme akuntansi, sedangkan kontrak kompensasi dan pajak dan

biaya politik tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

4. Widayati (2011), menguji pengaruh struktur kepemilikan institusional,

struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan publik, biaya litigasi,

pajak dan biaya politik, growth, debt covenent. Model analisi data yang

digunakan adalah regresi linier berganda. Dari hasil penelitiannya dapat

disimpulkan bahwa struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan

manajerial, struktur kepemilikan publik, biaya litigasi, growth, dan debt

covenent tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan

pajak dan biaya politik berpengaruh positif terhadap konservatisme

akuntansi.
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, kajian teoretis, dan tinjauan

penelitian terdahulu digambarkan rerangka pemikiran yang menunjukkan

hubungan antara variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran

Struktur Kepemilikan
Manajerial

H1 (+)

Debt Covenant

H2 (-)

Growth Opportunities

Konservatisme
Akuntansi

H3 (+)

Risiko Litigasi

H4 (+)



14

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap konservatisme
akuntansi

Jensen dan Meckling (1976) dalam Wardhani (2008) menyatakan apabila

kepemilikan saham manajerial semakain banyak akan menurunkan permasalahan

agensi maka akan semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam

meningkatkan nilai saham perusahaan.

Perusahaan menerapkan prinsip akuntansi konservatif apabila kepemilikan

manajerial yang semakin tinggi atas saham yang ada dalam perusahaan. Hal ini

dikarenakan perusahaan tidak hanya mementingkan laba ditonjolkan besar tetapi

lebih mementingkan kontinuitas perusahaan jangka panjang sehingga manajer

tertarik untuk mengembangkan perusahaan Sebaliknya, jika kepemilikan

manajerial rendah, maka manajer cenderung melaporkan laba yang optimis agar

kinerja yang telah mereka capai dinilai baik oleh pemegang saham eksternal dan

manajer akan mendapat bonus yang lebih banyak (Suaryana, 2008).

Penelitian Wu (2006), Suaryana (2008) dan Safiq (2010) menyatakan perusahaan

yang memiliki persentase kepemilikan manajerial yang tinggi menunjukkan pola

yang lebih konservatif dalam pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H1: Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pilihan

perusahaan menggunakan konservatisme akuntansi.
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2.3.2 Pengaruh debt covenant terhadap konservatisme akuntansi

Dalam teori akuntansi positif Watts dan Zimmerman (1986) dalam Widya (2005)

menyatakan tiga hipotesis yaitu, bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis,

dan political cost hypothesis. Debt covenant hypothesis menyatakan bahwa ketika

suatu perusahaan mulai mendekati terjadinya pelanggaran perjanjian hutang, maka

manajer akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian hutang dengan

cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Dengan adanya

pelanggaran terhadap perjanjian hutang tersebut mengakibatkan timbulnya suatu

biaya yang dapat menghambat kerja manajemen, sehingga manajemen berusaha

untuk mencegah atau menunda hal tersebut untuk meningkatkan laba.

Debt covenant menjelaskan semakin tinggi jumlah utang yang diperoleh

perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan menggunakan

prosedur yang meningkatkan laba yang dilaporkan (Sari dan Adhariani, 2009).

Sehingga penelitian ini memprediksi debt covenant berpengaruh negatif terhadap

akuntansi konservatif.

H2: Debt Covenant berpengaruh negatif terhadap pilihan perusahaan

menggunakan konservatisme akuntansi.

2.3.3 Pengaruh growth opportunities terhadap konservatisme akuntansi

Konservatisme cenderung dengan perusahaan yang berkembang karena terdapat

cadangan tersembunyi yang biasa digunakan untuk investasi, yang mana nilai

pasar perusahaan yang konservatif lebih tinggi dari nilai bukunya sehingga terjadi

goodwill. Menurut Saputro dan Setiawati (2004) menemukan bahwa perusahaan
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dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi juga memiliki motivasi untuk

meminimalkan laba.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widya (2005) menunjukkan bahwa

growth opportunities berpengaruh postif terhadap konservatisme akuntansi. Oleh

karena itu, penelitian ini memprediksi perusahaan yang tumbuh berpengaruh

positif terhadap akuntansi konservatif.

H3: Growth opportunities berpengaruh positif terhadap pilihan perusahaan

menggunakan konservatisme akuntansi.

2.3.4 Pengaruh risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi Berbagai

peraturan dan penegakan hukum yang berlaku dalam lingkungan akuntansi,

menuntut manajer untuk lebih mencermati praktik-praktik akuntansi yang akan

digunakan agar terhindar dari ancaman ketentuan hukum. Tuntutan tersebut

berpotensi menimbulkan litigasi bila perusahaan melakukan pelanggaran

sehingga akan semakin mendorong manajer untuk bersikap hati-hati dalam

menerapkan akuntansinya (Juanda, 2007).

Di negara dengan tingkat litigasi yang tinggi mempunyai tingkat konservatisme

yang lebih tinggi di bandingkan negara dengan tingkat litigasi yang rendah. Oleh

karena itu, perusahaan dituntut untuk merumuskan strategi yang tepat dalam

menghadapi lingkungan tersebut (Ball et al., 2000; dalam Lasdi, 2008).
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lasdi (2008) menunjukkan bahwa

risiko litigasi berpengaruh postif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Dengan demikian risiko litigasi yang semakin besar berpengaruh positif terhadap

pilihan perusahaan menggunakan akuntansi konservatif.

H4: Risiko litigasi berpengaruh positif terhadap pilihan perusahaan

menggunakan konservatisme akuntansi.


