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ABSTRAK

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP

KONSERVATISME AKUNTANSI

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Periode 2012-2015)

Oleh

HARYATI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen,
kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap konservatisme akuntansi.
Tingkat konservatisme akuntansi diukur menggunakan ukuran akrual. Populasi
dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2012 -2015. Berdasarkan metode purposive sampling,
jumlah sampel yang diperoleh adalah 508 perusahaan. Sumber data diperoleh dari
laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun
2012-2015. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda
dengan aplikasi software SPSS 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial
berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan
variabel komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Kata kunci : Konservatisme akuntansi, ukuran akrual, corporate governance,
komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit.



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONER,
MANAGERIAL OWNERSHIP, AND AUDIT COMMITTEE TO

THE ACCOUNTING CONSERVATISM
(Empirical Studies In Manufacturing Companies listed on the Indonesian

Stock Exchange in 2012 -2015)

By

HARYATI

This study aims to examine the influence of independent commissioner,
managerial ownership, and audit committee to the accounting conservatism. The
accounting conservatism is measured by accrual measurement. The population of
this study are manufacturing company that are listed on Indonesia stock exchange
in 2012-2015. Based on purposive sampling method, the total obtained samples
are 508 companies. The source of data are taken from annual reports of companies
that are listed on Indonesia stock exchange in 2012-2015. The data analysis
method is using multiple linear regression with SPSS 22 software application.

The result of this study found that managerial ownership has significant negative
effect to the accounting conservatism. While the variable independent
commissioner and audit committee have no significant effect to the accounting
conservatism.

Keywords : Accounting conservatism, accrual measurement, corporate
governance, independent commissioner, managerial ownership,
audit committee.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan selama

satu periode. Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan

keuangan ini akan digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya baik pihak

internal maupun eksternal perusahaan. Pihak internal misalnya manajer,

menggunakannya untuk mengetahui serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Pihak

eksternal seperti investor dan kreditur menggunakan laporan keuangan untuk

mengetahui posisi dan kondisi keuangan perusahaan baik yang sudah diberi

pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman (Harahap, 2015).

Laporan keuangan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan

keuangan dalam pengambilan keputusan. SAK memberikan kebebasan memilih

metode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Kebebasan dalam memilih metode ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan



2

laporan keuangan yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Pilihan metode

akuntansi akan berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan

keuangan. Dalam upaya untuk menyempurnakan laporan keuangan suatu

perusahaan lahirlah konsep konservatisme (Sari dan Adhariani, 2009).

Konservatisme akuntansi merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang

memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya

sehingga akan menghasilkan angka-angka pendapatan dan aset cenderung rendah,

serta angka-angka biaya cenderung tinggi. Oleh sebab itu, laporan keuangan akan

menghasilkan laba yang terlalu rendah (Wulandini dan Zulaikha, 2012).

Ji, et al. (2016) menyatakan akuntansi yang konservatif dapat melindungi

kepentingan pemegang saham minoritas dengan membatasi kekuatan manajemen.

Dengan adanya konservatisme akuntansi diharapkan dapat mengurangi

kemampuan manajemen dalam memanipulasi data keuangan dan mengurangi

biaya keagenan. Selain itu, konservatisme dapat memainkan peran penting dalam

mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi antara para pemangku

kepentingan (LaFond and Watts, 2008 dalam Cheng dan Kung, 2016)

Salah satu kasus kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi di Indonesia, yaitu

terungkapnya kasus PT. Kimia Farma, Tbk dimana terjadi kesalahan pencatatan

laba bersih di dalam laporan keuangan tahun 2001. Laba bersih yang seharusnya

Rp99 miliar ditulis Rp132 miliar. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat

konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyusun laporan

keuangan dan kurangnya implementasi good corporate governance.
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Banyak faktor yang menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan

keuangan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini mengambil beberapa faktor yang

mempengaruhi konservatisme akuntansi yaitu komisaris independen, kepemilikan

manajerial, dan komite audit.

Proporsi komisaris independen perlu diperhatikan agar terdapat independensi

dalam proses pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan

komisaris independen, akan membuat pengawasan yang dilakukan oleh dewan

komisaris menjadi lebih ketat sehingga akan mensyaratkan akuntansi yang

konservatif untuk menghindari sikap oportunistik manajer. Selain itu, kepemilikan

manajerial (kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi) dapat berperan sebagai

fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan. Apabila

pengawasan tersebut dilakukan dengan baik, akan mensyaratkan informasi yang

berkualitas tinggi sehingga akan menerapkan akuntansi yang lebih konservatif.

Komite audit juga berperan dalam pengelolaan suatu perusahaan karena bertugas

untuk memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip akuntansi yang

berlaku umum terhadap pelaporan keuangannya.

Terdapat banyak penelitian mengenai konservatisme akuntansi. Namun, hasil

yang ditemukan sangat beragam. Penelitian ini merupakan replikasi dari

penelitian yang dilakukan oleh Pratanda dan Kusmuriyanto (2014). Perbedaannya

dengan menambah variabel independen yaitu komite audit dan memperpanjang

periode pengamatan selama empat tahun yaitu 2012 sampai 2015. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pengaruh Komisaris

Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap
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Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap konservatisme

akuntansi?

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme

akuntansi?

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui komisaris independen berpengaruh terhadap konservatisme

akuntansi.

2. Mengetahui kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme

akuntansi.

3. Mengetahui ukuran komite audit berpengaruh terhadap konservatisme

akuntansi.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi

dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang, serta penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai penerapan konservatisme

akuntansi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

mengenai penerapan konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh

perusahaan.

b. Bagi calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

dalam pengambilan keputusan investasi dengan melihat tingkat

konservatisme yang diterapkan perusahaan.

c. Bagi calon kreditor, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi

dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dengan melihat tingkat

konservatisme yang diterapkan perusahaan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) dalam Wulandini dan Zulaikha (2012)

mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih

orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan

atau kegiatan atas nama mereka yang mendelegasikan wewenang pengambilan

keputusan. Agen diberi wewenang oleh pemilik untuk melakukan kegiatan

operasional perusahaan, sehingga agen lebih banyak mempunyai informasi

dibandingkan pemilik. Oleh karena itu, terjadi asimetri informasi yaitu suatu

kondisi adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen

sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder

sebagai pengguna informasi. Scott (2009) dalam Oktomegah (2012) menyatakan

terdapat 2 macam asimetri informasi, yaitu:

1. Adverse selection, yaitu asimetri informasi yang terjadi karena para manajer

serta orang-orang dalam lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang

keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor selaku pihak luar.

Informasi mengenai fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang

akan diambil oleh pemegang saham tidak disampaikan oleh manajer kepada

pemegang saham.
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2. Moral hazard, yaitu terjadinya asimetri informasi karena kegiatan yang

dilakukan oleh manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun

kreditur. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak

dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan di luar sepengetahuan

pemegang saham.

Menurut teori agensi, agen harus bertindak secara rasional untuk kepentingan

prinsipal. Dalam praktiknya, terjadi konflik karena terdapat kesenjangan

kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak

manajemen sebagai agen. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah

diinvestasikan memberikan pengembalian (return) yang maksimal, sedangkan

pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif atas

pengelolaan dana pemilik perusahaan. Konflik tersebut akan menimbulkan biaya

agensi yang pada akhirnya akan ada insentif untuk menguranginya (Oktomegah,

2012).

2.1.2 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi merupakan salah satu karakteristik yang relevan dalam

akuntansi keuangan karena memiliki pengaruh terhadap pratik akuntansi dalam

waktu yang cukup lama. Konservatisme akuntansi merupakan suatu prinsip

kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan

untuk memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis

sudah cukup dipertimbangkan. Konservatisme akuntansi didefinisikan sebagai

penggunaan standar yang lebih tepat untuk mengakui bad news sebagai kerugian

dan untuk mengakui good news sebagai keuntungan dalam memfasilitasi kontrak
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yang efisien antara manajer dan shareholders (LaFond dan Roychowdhury, 2007

dalam Nugroho dan Indriana, 2012).

Salah satu makna mengenai konservatisme akuntansi adalah tingkat

konservatisme akuntansi yang dipilih oleh manajemen dalam menerapkan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK). Beberapa metode akuntansi dalam PSAK yang

memberikan peluang bagi manajer untuk menyelenggarakan akuntansi yang

konservatif antara lain:

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008): Persediaan

Pada paragraf 21 menyatakan bahwa biaya persediaan untuk item yang biasanya

tidak dapat diganti dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang

atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus

diperhitungkan berdasarkan identifikasi spesifik terhadap biayanya masing-

masing.

Paragraf 23 menyatakan bahwa biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam

paragraf 21, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama

keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang.

Formula MPKP atau yang sering disebut dengan FIFO mengasumsikan item

persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu

sehingga item yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau

diproduksi kemudian. Dalam rumus biaya rata-rata tertimbang, biaya setiap item

ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari item yang serupa pada awal

periode dan biaya item yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu
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periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap

penerimaan kiriman, tergantung pada keadaan entitas.

Diantara kedua metode tersebut, yang paling konservatif adalah metode rata-rata

tertimbang karena menghasilkan biaya persediaan akhir yang lebih kecil sehingga

harga pokok penjualan (HPP) menjadi lebih besar dan laba yang dihasilkan

menjadi lebih kecil.

2. PSAK No. 16 (Revisi 2011): Aset Tetap

Pada paragraf 63 menyatakan bahwa berbagai metode penyusutan dapat

digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari

suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis

lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing balance

method), dan metode jumlah unit (sum of the unit method). Metode garis lurus

menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai

residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang

menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan

pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari

suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi

manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari

periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi

manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.

Apabila metode penyusutan yang digunakan untuk menilai aset tetap memiliki

periode yang semakin pendek, maka prinsip akuntansi yang diterapkan semakin

konservatif (Brilianti, 2013). Hal tersebut dikarenakan biaya penyusutan menjadi
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lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Metode penyusutan

saldo menurun merupakan metode yang paling konservatif jika dibandingkan

dengan metode lainnya. Hal ini karena metode saldo menurun memiliki kos yang

lebih besar sehingga laba menjadi lebih rendah.

3. PSAK No. 19 (Revisi 2009): Aset Tidak Berwujud Mengenai Amortisasi

Dalam paragraf 98 menyatakan terdapat berbagai metode amortisasi untuk

mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis

sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode tersebut meliputi metode garis lurus,

metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih

berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan

diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat

perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Jika periode amortisasi aset tidak berwujud semakin pendek maka akuntansi yang

diterapkan semakin konservatif, sebaliknya jika periode amortisasi semakin

panjang maka semakin tidak konservatif (Dewi, 2004 dalam Brilianti, 2013).

Periode amortisasi yang semakin pendek menyebabkan biaya amortisasi semakin

tinggi pada tiap periodenya sehingga berakibat pada laba yang menjadi kecil. Dari

ketiga metode amortisasi tersebut, metode saldo menurun merupakan metode

yang paling konservatif. Selanjutnya, apabila amortisasi aset tidak berwujud

diakui sebagai beban, maka laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil atau

konservatif. Sebaliknya, jika amortisasi tersebut diakui sebagai bagian dari harga

pokok aset lainnya, dapat membuat laba yang dihasilkan menjadi besar atau tidak

konservatif.
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4. PSAK No. 19 (Revisi 2009): Aset Tidak Berwujud Mengenai Biaya Riset

dan Pengembangan

Pada paragraf 53 menyatakan bahwa entitas tidak boleh mengakui aset tidak

berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahapan riset pada proyek internal).

Pengeluaran untuk riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Paragraf 56

menyatakan bahwa suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan

(atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek internal) diakui jika, dan hanya

jika, entitas dapat menunjukkan enam kriteria tertentu.

Jika biaya riset dan pengembangan diakui sebagai beban daripada sebagai aset

maka akan menghasilkan laporan keuangan cenderung lebih konservatif. Apabila

biaya yang terjadi diakui sebagai beban, maka laba yang dihasilkan kecil sehingga

menjadi konservatif. Sebaliknya, apabila biaya yang terjadi diakui sebagai aset,

maka laba yang dihasilkan besar dan menjadi tidak konservatif.

2.1.3 Corporate Governance

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), corporate

governance adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara

pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang

internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab

mereka, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikontrol.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari corporate governance yaitu

(Kaihatu, 2006):
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1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi

materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif.

3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku.

4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan yang mencerminkan

perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan

perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di

dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta

peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.4 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang

saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain baik dalam bentuk

hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Salah satu fungsi utama dari komisaris

independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat

independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris dapat
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menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan

perusahaan melalui fungsi monitoringnya (Wardhani, 2008).

Bursa Efek Indonesia (BEI) di dalam peraturan Pencatatan Efek No 1-A Nomor

Keputusan I-A Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek

Bersifat Ekuitas Selain Saham, menyebutkan ketentuan jumlah komisaris

independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah

anggota komisaris. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan

sangatlah penting. Semakin banyak proporsi komisaris independen, maka

perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan manajer yang

akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen

(komisaris, direksi, dan karyawan) dalam perusahaan dari seluruh jumlah saham

yang beredar. Jensen dan Meckling (1976) dalam Wardhani (2008)  membentuk

suatu teori yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan

menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki

oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam

meningkatkan nilai saham perusahaan.

Dalam konteks konservatisme, kepemilikan oleh inside directors dan manajemen

ini memiliki dua pandangan yang berbeda. Kepemilikan oleh inside directors dan

manajemen ini dapat berperan sebagai fungsi pengawasan dalam proses pelaporan

keuangan, dan juga dapat menjadi faktor pendorong dilakukannya ekspropriasi

terhadap pemegang saham minoritas. Apabila inside directors dan manajemen
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menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, maka ia akan mensyaratkan

informasi dari pelaporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi sehingga mereka

akan menuntut penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi pula. Namun,

apabila kepemilikan mereka tersebut justru mendorong dilakukannya ekspropriasi

terhadap perusahaan, maka mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan

prinsip akuntansi yang lebih agresif (Wardhani, 2008)

2.1.6 Komite Audit

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai

dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit

dilaksanakan oleh manajemen (Wardhani, 2008). Dengan adanya komite audit

dalam suatu perusahaan, maka pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor

dengan baik. Ukuran komite audit dijelaskan di dalam Peratutan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu komite audit

paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota, yaitu komisaris independen yang

sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit dan pihak dari luar emiten atau

perusahaan publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Wulandini dan Zulaikha (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh

karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap tingkat konservatisme

akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris
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independen, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berhubungan

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan variabel kompetensi

komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit berhubungan signifikan

terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Brilianti (2013) bertujuan untuk mengetahui

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan komite

audit terhadap konservatisme akuntansi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.

Sedangkan kepemilikan institusional, leverage dan komite audit tidak

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Veres (2013) juga meneliti hubungan mekanisme good corporate governance dan

kualitas kantor akuntan publik terhadap konservatisme akuntansi di industri

perbankan Indonesia periode 2009-2011. Variabel independen yang digunakan

adalah kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, ukuran dewan

komisaris, kepemilikan institusional, jumlah patner yang memiliki izin akuntan,

dan audit brand name. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya

variabel ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap

konservatisme akuntansi. Sedangkan variabel independen lainnya menunjukkan

tidak ada pengaruh yang signifikam terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) menguji variabel kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, likuiditas,

profitabilitas, dan leverage terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Diperoleh
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sampel sebanyak 38 perusahaan dengan jumlah unit analisis sebanyak 114.

Pengukuran konservatisme akuntansi dengan menggunakan ukuran akrual.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan

manajerial, komisaris independen, profitabilitas, dan leverage berpengaruh positif

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan variabel kepemilikan

institusional dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Fitriani (2014) juga meneliti pengaruh mekanisme good corporate governance

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor industri

barang konsumsi periode 2009-2012. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa

komisaris independen, kepemilikan saham oleh institusional, dan komite audit

berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Kuspratiwi dan Widagdo (2014) untuk

menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh konvergensi IFRS

dan kepemilikan saham asing terhadap konservatisme akuntansi di Indonesia.

Selain kedua variabel utama tersebut, penelitian ini juga menguji pengaruh

beberapa variabel kontrol, yaitu kepemilikan saham oleh keluarga, profitabilitas,

leverage, dan mekanisme corporate governance (frekuensi rapat komite audit,

kualitas audit, dan proporsi komisaris independen). Konservatisme akuntansi

dinilai menggunakan nilai pasar dengan proksi rasio book to market. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa konvergensi IFRS dan kepemilikan saham

asing berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hasil lain

menunjukkan bahwa dari seluruh variabel kontrol hanya kepemilikan saham

keluarga yang berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
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Untuk lebih ringkasnya mengenai penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Variabel
Independen

Hasil

1. Dwinita
Wulandini
dan Zulaikha
(2012)

Pengaruh
karakteristik
dewan komisaris
dan komite audit
terhadap tingkat
konservatisme
akuntansi

Komisaris
independen,
ukuran dewan
komisaris,
kompetensi
komite audit
dan frekuensi
pertemuan
komite audit

Proporsi komisaris
independen,
ukuran dewan
komisaris dan
ukuran perusahaan
tidak berhubungan
signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.
Sedangkan
variabel
kompetensi
komite audit dan
frekuensi
pertemuan komite
audit berhubungan
signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.
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2. Dinny
Prastiwi
Brilianti
(2013)

Faktor-faktor yang
mempengaruhi
penerapan
konservatisme
akuntansi
perusahaan

Kepemilikan
manajerial,
kepemilikan
institusional,
leverage dan
komite audit

Kepemilikan
manajerial
berpengaruh
negatif terhadap
konservatisme
akuntansi.
Sementara itu,
kepemilikan
institusional,
leverage dan
komite audit tidak
berpengaruh
terhadap
konservatisme
akuntansi.

3. Mariska
Veres (2013)

Hubungan
mekanisme good
corporate
governance dan
kualitas kantor
akuntan publik
terhadap
konservatisme
akuntansi di
industri perbankan
Indonesia periode
2009-2011

Kepemilikan
manajerial,
proporsi
komisaris
independen,
ukuran dewan
komisaris,
kepemilikan
institusional,
jumlah patner
yang memiliki
izin akuntan,
dan audit brand
name

Hanya variabel
ukuran dewan
komisaris yang
berpengaruh
positif terhadap
konservatisme
akuntansi.
Sedangkan
variabel
independen
lainnya tidak
berpengaruh
terhadap
konservatisme
akuntansi.

4. Radyasinta
Surya
Pratanda dan
Kusmuriyanto
(2014)

Pengaruh
mekanisme good
corporate
governance,
likuiditas,
profitabilitas, dan
leverage terhadap
konservatisme
akuntansi

Kepemilikan
manajerial,
kepemilikan
institusional,
komisaris
independen,
likuiditas,
profitabilitas,
dan leverage

Kepemilikan
manajerial,
komisaris
independen,
profitabilitas, dan
leverage
berpengaruh
positif signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.

Variabel
kepemilikan
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institusional dan
likuiditas tidak
berpengaruh
terhadap
konservatisme
akuntansi.

5. Sonia Fitriani
(2014)

Pengaruh
mekanisme good
corporate
governance
terhadap
konservatisme
akuntansi

Komisaris
independen,
kepemilikan
saham oleh
konstitusional,
dan komite
audit.

Komisaris
independen,
kepemilikan
saham oleh
konstitusional, dan
komite audit
berpengaruh
signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.

6. Indhira
Kuspratiwi
dan Ari
Kuncara
Widagdo
(2014)

Pengaruh
konvergensi IFRS
dan kepemilikan
saham asing
terhadap
konservatisme
akuntansi

Konvergensi
IFRS,
kepemilikan
saham asing,
kepemilikan
saham oleh
keluarga,
profitabilitas,
leverage,
frekuensi rapat
komite audit,
kualitas audit,
dan proporsi
komisaris
independen.

Konvergensi IFRS
dan kepemilikan
saham asing
berpengaruh
secara signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.

Profitabilitas,
leverage,
frekuensi rapat
komite audit,
kualitas audit dan
proporsi komisaris
independen tidak
berpengaruh.
Sedangkan
kepemilikan
saham keluarga
berpengaruh
secara signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.
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2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Konservatisme Akuntansi

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan sangatlah penting.

Fitriani (2014) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Namun, penelitian yang dilakukan

oleh Kuspratiwi dan Widagdo (2014) menyatakan bahwa proporsi komisaris

independen tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Berbeda dengan hasil penelitian Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) membuktikan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap

konservatisme akuntansi.

Semakin tinggi proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris

maka semakin besar pula tingkat konservatisme akuntansi. Hal ini disebabkan

karena semakin banyak jumlah komisaris independen di dalam perusahaan

membuat pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan lebih kuat. Berdasarkan

penjelasan di atas penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap konservatisme

akuntansi.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Konservatisme

Akuntansi

Kepemilikan manajerial berkaitan erat dengan penerapan prinsip konservatisme

akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh

Pratanda dan Kusmuriyanto (2014) menemukan bahwa ada pengaruh yang
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signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi.

Namun, pernyataan tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Brilianti (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh

negatif terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Hasil ini konsisten dengan

penelitian Veres (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial juga

berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.

Adanya kecenderungan komisaris dengan kepemilikan saham tinggi akan memilih

untuk menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah, untuk menghindari

penurunan harga saham. Selain itu, konservatisme akuntansi di dalam pelaporan

keuangan perusahaan merupakan salah satu mekanisme dalam mengatasi

permasalahan agensi ketika adanya pemisahan antara kepemilikan dan

pengendalian. Semakin kecil kepemilikan manajerial maka permasalahan agensi

yang muncul akan semakin besar sehingga permintaan atas laporan yang bersifat

konservatif akan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis

dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme

akuntansi.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam

corporate governance. Komite audit bertugas untuk memelihara independensi

akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Dengan adanya komite audit dalam

suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor

dengan baik. Penelitian Wardhani (2008) memberikan bukti bahwa keberadaan
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komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat konservatisme

dengan menggunakan ukuran akrual. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Fitriani (2012) yang menunjukkan bahwa komite audit

berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Keberadaan komite audit akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan

prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan

yang akurat dan berkualitas melalui penggunaan prinsip konservatisme yang lebih

tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan

tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.

2.4 Model Penelitian

Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian

Komisaris Independen

(X1)

Kepemilikan
Manajerial

(X2)

Komite Audit

(X3)

Konservatisme Akuntansi

(Y)

H1+

H2-

H3+
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang ada tanpa perlu

dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini

berupa annual report/laporan tahunan perusahaan yang diunduh melalui website

Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. Metode pemilihan

sampel menggunakan purposive sampling yang dipilih berdasarkan kriteria

tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari

tahun 2012-2015.

2. Perusahaan menyajikan laporan tahunan selama periode pengamatan.

3. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan selama periode pengamatan.
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3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel dependen dan 3

variabel independen.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi yang diukur

menggunakan ukuran akrual sesuai dengan yang digunakan oleh Givoly dan Hayn

(2002) dalam Sari dan Adhariani (2009). Rumus dari konservatisme yaitu:

Keterangan:

CONACCit : tingkat konservatisme perusahaan i pada tahun t

NI+Depit : net income ditambah depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada

tahun t

CFOit : cash flow dari kegiatan operasi perusahaan i pada tahun t

TAit : total aset perusahaan i pada tahun t

Givoly dan Hayn (2002) dalam Sari dan Adhariani (2009) menyatakan bahwa

perusahaan yang menerapkan konservatisme ditunjukkan apabila laba bersih yang

dihasilkan positif dan lebih rendah daripada arus kas operasi yang konsisten

selama beberapa tahun. Hal ini berarti perusahaan semakin banyak menangguhkan

pendapatan yang belum terealisasi dan semakin cepat membebankan biaya. Dalam

penelitian ini, nilai yang digunakan sebagai proksi tingkat konservatisme adalah

CONACCit =
( + ) −
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nilai laba bersih ditambah depresiasi dikurang arus kas operasi dibagi dengan total

aset. Hasil perhitungan CONACC di atas dikalikan -1, sehingga semakin tinggi

konservatisme akuntansi ditunjukkan dengan semakin tingginya nilai CONACC.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain:

1. Komisaris Independen

Pengukuran komisaris independen ini diperoleh dengan cara menjumlahkan

komisaris independen kemudian dibagi dengan total jumlah komisaris (Pratanda

dan Kusmuriyanto, 2014). Informasi mengenai jumlah komisaris independen

diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang

dikeluarkan oleh BEI.

KOM_INDP =

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diproksikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh

pihak manajemen (komisaris, direksi, dan karyawan) dibagi dengan jumlah saham

yang beredar (Veres, 2013).

KEP_MNJ =
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3. Komite Audit

Variabel komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah

anggota di dalam komite audit (Fitriani, 2014).

UKA = Jumlah Anggota Komite Audit

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat

dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi dari masing-

masing variabel penelitian (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan untuk

memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus

memenuhi uji asumsi klasik. Hal ini digunakan untuk menghindari estimasi yang

bias, mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Uji asumsi klasik

terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji

autokorelasi (Ghozali, 2013).

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji

statisitik t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah

sampel kecil. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal.
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Untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan

analisis grafik dengan melihat normal probability plot yang membandingkan

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selain itu,

untuk memastikan kehandalan hasil uji normalitas digunakan sebuah uji statistik

non-parametrik, yaitu One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar

pengambilan keputusan One-Sample Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2013) yaitu:

1. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka data terdistribusi normal.

2. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka data tidak terdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah modal regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel independen. Modal regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independen sama

dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari:

1. Nilai tolerance dan lawannya

2. Variance inflation factor (VIF)

Kedua ukuran ini menunjukkan variabel manakah yang dijelaskan variabel

independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai
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tolerance ≤ 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013). Apabila nilai

tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas

antar variabel dalam suatu model regresi.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan

penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan uji Durbin-

Watson (DW test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi

tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept

(konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel
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independen. Hipotesis yang akan diuji adalah: H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0)

dan HA : ada autokorelasi (r ≠ 0). Pengambilan keputusan ada tidaknya

autokorelasi dapat dilihat dari tabel berikut (Ghozali, 2013).

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi positif No desicison dl ≤ d ≤ du

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl

Tidak ada autokorelasi, positif
ataupun negatif

Tidak ditolak du < d < 4 – du

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel

independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi dapat memberikan

jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap

variabel dependennya. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

Keterangan:

CONACC : Tingkat konservatisme akuntansi

KOM_INDP : Proporsi komisaris independen

KEP_MNJ : Persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen

UKA : Jumlah komite audit

CONACC = β0 + β1KOM_INDP + β2KEP_MNJ + β3UKA + ε
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β0 : Konstanta

β1, β2, β3 : Koefisien regresi

ε : Error term

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi (Adjusted R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.4.4.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan

dalam penelitian (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan

membandingkan nilai signifikansi F hasil pengujian dengan tingkat signifikansi

yang digunakan (0,05). Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali,

2013):

1. Bila nilai signifikansi F < 0,05, maka Ha diterima yang berarti bahwa

model regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam

penelitian.
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2. Bila nilai signifikansi F > 0,05, maka Ha ditolak yang berarti model

regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk digunakan dalam

penelitian.

3.4.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen

secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat keyakinan

yang digunakan sebesar 95% atau tingkat signifikansi 5% (α =0,05). Dasar

pengambilan keputusan dalam uji statistik t sebagai berikut (Ghozali, 2013):

a. Apabila nilai signifikansi t < 0,05 maka Ha diterima. Hal ini menunjukkan

bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel

dependen.

b. Apabila nilai signifikansi t > 0,05 maka Ha ditolak. Hal ini menunjukkan

bahwa variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel

dependen.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen,

kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 – 2015. Konservatisme

akuntansi diukur dengan menggunakan ukuran akrual yang digunakan oleh

Givoly dan Hayn (2002) dalam Sari dan Adhariani (2009). Berdasarkan hasil

pengujian statistik menggunakan analisis regresi berganda, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis pertama yang

menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap

konservatisme akuntansi tidak terdukung.

2. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif secara signifikan

terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis kedua yang

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap

konservatisme akuntansi terdukung.
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3. Variabel komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap

konservatisme akuntansi tidak terdukung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur sehingga

hasil penelitian ini tidak dapat mengeneralisasi seluruh jenis perusahaan

yang terdaftar di BEI.

2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen. Sehingga

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen

sangat terbatas karena masih banyak variabel lainnya yang mampu

menjelaskan variabel dependen.

3. Penelitian ini hanya menggunakan ukuran akrual sebagai alat untuk

mengukur tingkat konservatisme akuntansi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan

untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Menggunakan sampel yang lebih luas tidak hanya terbatas pada satu jenis

perusahaan saja, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi.
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2. Menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi

yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini seperti intensitas modal,

leverage, dan ukuran perusahaan.

3. Menggunakan ukuran lain untuk mengukur tingkat konservatisme akuntansi

seperti pengukuran nilai pasar dengan proksi rasio book to market yang

mencerminkan nilai buku ekuitas perusahaan terhadap nilai pasar relatif

(Kuspratiwi dan Widagdo, 2014).
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