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ABSTRACT 
 
 

THE EFFECT OF POSITIVE ACCOUNTING THEORY’S PERSPECTIVE TO 

ACCOUNTING CONSERVATISM IN INDONESIA 

 

 
 

By 
 
 

EKO FAUZI 
 
 
The purpose of this research is to examine the effect of positive accounting theory’s 
perspective to accounting conservatism. Plan bonus hypothesis, debt convenant hypothesis, 
and political cost hypothesis are perspectives which investigated in this research. Plan bonus 
hypothesis proxied by public ownership, debt convenant hypothesis proxied by leverage, 
and political cost hypothesis explained firm size and proxied by total asset.  
 

By using multiple regression analysis on 150 samples of company since 2012 to 2016, the 
result shows that the public ownership and total asset have negative and  significant effect 
on the accounting conservatism, while leverage have negative and  significant effect on the 
accounting conservatism in Indonesia. 
 
 
Keywords: positive accounting theory, public ownership, leverage, total asset, 

conservatism 
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ABSTRAK 
 
 

PENGARUH PERSPEKTIF POSITIVE ACCOUNTING THEORY (PAT) 

TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI DI INDONESIA 

 
 

Oleh 
 
 

EKO FAUZI 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perspektif positive accounting theory 
terhadap konservatisme akuntansi. Plan bonus hypothesis, debt convenant hypothesis, dan 
political cost hypothesis adalah perspektif yang diteliti dalam penelitian ini. Plan bonus 
hypothesis diproksikan oleh kepemilikan publik, debt convenant hypothesis diproksikan 
oleh rasio leverage, dan political cost hypothesis dijelaskan oleh ukuran perusahaan dan 
diproksikan oleh total asset.  
 
Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda terhadap 150 sampel 
perusahan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016, hasil pengujian menunjukkan bahwa 
variabel kepemilikan publik dan total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi, sedangkan variabel leverage berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap konservatisme akuntansi di Indonesia. 
 
 
Kata kunci : positive accounting theory, kepemilikan publik, rasio leverage, total aset, 

konservatisme 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Program pengampunan pajak atau tax amnesty yang diberlakukan 

pemerintah pada periode pertama mencapai realisasi uang tebusan mendekati 100 

triliun rupiah (www.detik.com). Hal ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak 

bersikap konservatif sehingga tidak melaporkan aset dan penghasilan atau laba 

yang diperoleh dengan semestinya. Semakin besar tingkat pendapatan atau 

penjualan perusahaan membuat semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. 

Oleh karena itu, untuk menghindari tingginya pajak manajemen akan cenderung 

untuk melaporkan laba yang rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi 

pelaporan laba yang konservatif. 

Fenomena konservatisme akuntansi sering terjadi pada lingkungan bisnis 

saat ini. Di Amerika Serikat, terjadi skandal manipulasi laporan keuangan 

overstated yang dilakukan Enron, Merck dan WorldCom (Cornett dkk, 2006). Di 

Indonesia misalnya, terungkapnya manipulasi pelaporan atas laba bersih yang 

dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk (Hikmah, 2013). Selain itu terungkap juga 

adanya indikasi kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan PT Lippo 

Tbk (Biki dkk, 2013). Hal ini merupakan bentuk penyesatkan informasi bagi 

investor dan pemegang saham. 
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Konservatisme merupakan konsep mengakui lebih awal untuk biaya dan 

rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan pengakuan keuntungan 

(Givoly dan Hyan, 2000). Konservatisme biasanya didefinisikan sebagai panduan 

akuntansi dalam menyajikan aset dan pendapatan yang understate, serta 

menyajikan liabilitas dan beban yang overstate (Hendriksen dan Breda, 1992). 

Beban harus segera diakui dibandigkan pendapatan, sehingga net income 

dilaporkan rendah. Kemudian, konservatisme akan menyebabkan pelaporan 

keuangan yang pesimistik, hal tersebut akan mengurangi optimisme dari pengguna 

laporan.  

Penerapan konservatisme akuntansi memiliki beberapa konsekuensi positif 

dan negatif terhadap pelaporan keuangan. Konservatisme dapat mengurangi 

adanya manipulasi keuangan (Lafond dan Roychowdhury, 2007) dan dapat 

mengurangi biaya agensi, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (Watts, 

2003). Di sisi lain konservatisme justru dianggap menyebkan laba yang 

berfluktuasi akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas 

perusahaan pada masa yang akan datang (Suaryana, 2008). Selain itu penerapan 

konservatisme mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias sehingga tidak 

dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi risiko perusahaan (Haniati dan 

Fitriany, 2010).  

Sampai saat ini, prinsip konservatisme masih dianggap sebagai prinsip 

yang kontroversial. Terdapat banyak kritikan yang muncul, namun ada pula yang 

mendukung penerapan prinsip konservatisme. Mayangsari dan Wilopo (2002) 

menyatakan bahwa semakin konservatif akuntansi maka nilai buku ekuitas yang 

dilaporkan akan semakin bias. Namun dipihak yang mendukung seperti penelitian 
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yang dilakukan oleh Feltham dan Ohlson (1995) dan Watts (1993) membuktikan 

bahwa laba dan aktiva yang dihitung dengan akuntansi konservatif dapat 

meningkatkan kualitas laba sehingga dapat digunakan untuk menilai perusahaan. 

Positive Accounting Theory menganut paham maksimisasi kemakmuran 

(wealth maximisation) dan kepentingan pribadi individu (Ghozali dan Chariri, 

2007). Positive Accounting Theory (PAT) berpandangan bahwa perusahaan akan 

mengorganisir perusahaan kedalam peraturan yang paling efisien, sebagai salah 

satu cara untuk memaksimalkan prospek perusahaan demi keberlangsungan 

hidupnya (Scott, 2011). Terdapat tiga hipotesis dalam teori ini yang dapat 

menjelaskan keputusan manajemen untuk bertindak konservatif atau tidak. 

Hipotesis-hipotesis tersebut ialah: (1) Plan bonus hypothesis, (2) 

Debt covenant hypothesis, dan (3) Political cost hypothesis. 

Beberapa penelitian memperkuat bahwa perspektif positive accounting 

theori berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian yang dilakukan 

Fatmariani (2013) menyimpulkan bahwa plan bonus hypothesis berpengaruh 

negatif terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian serupa yang dilakukan 

Martani dan Narita (2010) juga membuktikan bahwa leverage sebagai proksi dari 

debt covenant hypothesis, berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi . 

Martani dan Narita (2010), Reskino dan Vemiliyarni (2014), size sebagai proksi 

dari Political cost hypothesis, berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Terkait dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Perspektif Positive Accounting Theory (PAT) 

Terhadap  Konservatisme Akuntansi di Indonesia”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagaima dijelaskan 

dalam uraian di atas adalah sebagai berikut: 

1) Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

di Indonesia?  

2) Apakah leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi di 

Indonesia?  

3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

di Indonesia?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini ialah: .  

1) Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap 

konservatisme akuntansi di Indonesia.  

2) Menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap konservatisme 

akuntansi di Indonesia. 

3) Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

konservatisme akuntansi di Indonesia.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yaitu: 

1) Menambah studi literatur mengenai keterkaitan antara teori keagenan, 

positive accounting theory dan konservatisme akuntansi karena penelitian 

mengenai positive accounting theory dan konservatisme akuntansi belum 

banyak dilakukan. 



5 
 

 
 

2) Menjawab mengapa konservatisme akuntansi seharusnya diterapkan dalam 

penyusunan laporan keuangan perusahaan dalam kaitannya untuk mengatasi 

masalah keagenan bagi pemegang saham, kreditur, dan manajemen. 

3) Menjadi bahan penambah wawasan dan sumber acuan untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan teori keagenan, positive accounting 

theory dan konservatisme akuntansi bagi mahasiswa atau peneliti yang lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Keagenan 

Teori agensi merupakan teori yang digunakan perusahaan dalam mendasari 

praktik bisnis yang dijalankannya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan 

bahwa teori keagenan disebut juga sebagai teori kontraktual yang memandang 

suatu perusahaan sebagai suatu perikatan kontrak antara anggota-anggota 

perusahaan. Mereka juga menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu 

orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen 

tersebut. Konservatisme perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang bisa 

mengakibatkan adanya masalah keagenan antara manajemen dan stakeholder. 

Dengan demikian, teori ini mengindikasikan bahwa setiap pihak yang ada di 

perusahaan memiliki kepentingan pada perusahaan untuk mencapai tujuan 

masing-masing. 

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan  adalah pemegang saham sebagai 

prinsipal dan manajer perusahaan sebagai agen. Agen melaksanakan tugas yang 
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diberikan oleh prinsipalnya sebagai tanggung jawab jasanya, sedangkan prinsipal 

diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian uang yang diperoleh dari investasi 

mereka pada perusahaan. Sedangkan agen diasumsikan akan menerima kepuasan 

tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat 

dalam hubungan keagenan (Anthony dan Govindarajan, 2005) 

Kedua pihak dalam teori agensi tersebut menginginkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Mereka juga berusaha menghindari risiko yang mungkin terjadi. 

Adanya perbedaaan kepentingan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan 

terjadinya konflik keagenan. Manajer akan mengambil keputusan dan kebijakan 

yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sebelum memberikan manfaat kepada 

pemegang saham. Padahal hal itu tidak sesuai dengan tujuan utama manajer yaitu 

memaksimumkan kekayaan pemegang saham yang akan diwujudkan melalui 

pemaksimuman harga saham biasa (Weston dan Brigham, 1990). 

2.1.2. Konservatisme  

Konservatisme merupakan reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian, 

ditunjukkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham dan 

pemberi pinjaman (Lara, et al., 2005). Basu (1997) mendefinisikan konservatisme 

sebagai tendensi akuntan yang lebih tinggi dalam merespon berita buruk (bad 

news) daripada berita baik (good news). Laba merefleksikan berita buruk lebih 

awal daripada berita baik. Sederhananya, kerugian yang belum terealisasi diakui 

lebih dulu daripada laba yang belum terealisasi. Sedangkan Givoly dan Hyan 

(2000), mendefinisikan konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan 

rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan pengakuan keuntungan.  
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Penerapan prinsip konservatisme mengakibatkan pilihan metode akuntansi 

ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva lebih rendah, serta 

melaporkan hutang lebih tinggi. konservatisme menggunakan prinsip kehati-

hatian dalam pelaporan keuangan bahwa perusahaan tidak terburu-buru dalam 

mengakui dan mengukur aktiva dan laba, serta mengakui kerugian dan hutang 

yang kemungkinan akan terjadi (Ardina dan Januarti 2012). Sedangkan pemberi 

pinjaman akan menerima perlindungan atas risiko menurun (downside risk) dari 

neraca yang menyajikan aset bersih understatement dan laporan keuangan dapat 

melaporkan berita buruk tepat waktu.  

Watts (2003) dalam artikelnya yang berjudul “Conservatism in 

Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities” menggunakan tiga tipe 

pengukuran untuk menilai konservatisme yaitu: Earning/Stock Return Relation 

Measure, Earning/Accrual Measures, Net Asset Measure. Berikut beberapa 

pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watt 

(2003). 

1. Earning/stock return relation measures.  

Pengukuran ini didasari adanya stock market price yang berusaha untuk 

merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan baik rugi 

ataupun laba dalam nilai aset, stock return tetap berusaha untuk 

melaporkannya sesuai dengan waktunya (Sari dan Adhariani, 2009).  

2. Earning/accrual measures.  

Ukuran ini menggunakan selisih antara net income dan cash flow. Net 

income yang digunakan adalah net income sebelum depresiasi dan 

amortisasi, sedangkan cash flow yang digunakan adalah cash flow dari 
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aktivitas operasi. Givoly dan Hyan (2000) berfokus pada kecenderungan 

dari akun akrual selama beberapa tahun. Apabila terjadi akrual negatif (net 

income lebih kecil daripada cash flow dari aktivitas operasi) yang konsisten 

selama beberapa tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi adanya 

penerapan konservatisme (Haniati dan Fitriany, 2010)  

3. Net asset measures.  

Ukuran ini digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam 

penyajian laporan keuangan yaitu untuk menilai nilai aset yang 

understatement dan kewajiban yang overstatement. Model pengukuran ini 

mengunakan proksi book to market ratio yang mencerminkan nilai pasar 

relatif terhadap nilai buku perusahaan. Salah satu penelitian yang 

menggunakan proksi ini adalah Beaver dan Ryan (2000). Nilai rasio yang 

bernilai kurang dari 1, mengindikasikan bahwa perusahaan menerapkan 

akuntansi konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih 

rendah dari nilai pasarnya.   

2.1.3.  Positive Accounting Theory 

Positive accounting theory menganut paham maksimisasi kemakmuran dan 

kepentingan pribadi individu (Ghozali dan Chariri, 2007). Watts (2003) 

menyatakan bahwa kontrak hutang, kontrak kompensasi manajemen, pajak 

pendapatan, biaya politis serta biaya hukum merupakan faktor-faktor yang 

menjadi pemicu timbulnya praktek konservatisme. Watts dan Zimmerman (1978) 

menjelaskan Positive accounting theory (PAT) dalam tiga hipotesis yang dapat 

menjelaskan keputusan manajemen untuk bertindak konservatif atau tidak. 
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Hipotesis-hipotesis tersebut ialah: (1) Plan bonus hypothesis, (2) Debt covenant 

hypothesis, dan (3) Political cost hypothesis. 

Menurut Watts dan Zimmerman (1978), dalam teori akuntansi positif 

terdapat tiga hubungan keagenan dalam perilaku manajemen sebagai agen dengan 

berbagai prinsipalnya, yaitu:  

1. Hubungan manajemen dengan pemilik (pemegang saham)  

Manajemen akan cenderung menerapkan akuntansi yang kurang konservatif 

atau optimis apabila kepemilikan saham yang ada di perusahaan lebih rendah 

dibandingkan dengan kepemilikan saham pemegang saham eksternal. Agen atau 

manajer tersebut ingin agar kinerjanya dinilai bagus dan mendapatkan bonus 

(adanya asumsi bonus plan), maka manajer cenderung meningkatkan laba periode 

berjalan. Namun, prinsipal atau pemegang saham hanya menginginkan dividen 

maupun capital gain dari saham yang dimilikinya. Sebaliknya, jika kepemilikan 

manajer lebih tinggi dibanding pemegang saham eksternal, maka manajemen 

cenderung melaporkan laba yang lebih konservatif.  

Menurut Watts dan Zimmerman (1978), berdasarkan plan bonus hypothesis, 

manajer seringkali berperilaku seiring dengan bonus yang diberikan. Oleh karena 

itu manajemen cenderung melakukan manajemen laba agar target laba terpenuhi. 

Tindakan manajemen laba membuat pelaporan laba cenderung optimis atau tidak 

konservatif, sehingga earning conservatism menjadi rendah. 

2. Hubungan manajemen dengan kreditor  

Apabila rasio hutang/ekuitas perusahaan tinggi, maka kemungkinan bagi 

manajer untuk memilih metode akuntansi yang konservatif atau yang cenderung 

menurunkan laba akan semakin besar. Hal ini dikarenakan kreditor dapat  
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mengawasi kegiatan operasional manajemen, sehingga pihaknya meminta 

manajemen agar melaporkan laba yang konservatif demi keamanan dananya.  

Tingkat konservatisme dalam pelaporan laba berdasarkan debt covenant 

hypothesis dapat dijelaskan dengan debt/equity hypothesis yang merupakan 

pembatasan dari debt covenant. Debt/equity hypothesis ini dapat dijelaskan 

dengan menggunakan rasio leverage yang merupakan rasio antara debt dan total 

asset. Apabila manajemen melakukan manajemen laba ketika melakukan 

perjanjian utang, maka laba cenderung tidak konservatif sehingga tingginya rasio 

leverage akan berbanding terbalik dengan accounting conservatism (Sari dan 

Adhariani, 2009). Hal itu dikarenakan semakin tinggi jumlah pinjaman yang ingin 

diperoleh perusahaan, maka perusahaan berupaya menunjukkan kinerja yang baik 

agar kreditur yakin bahwa perusahaan mampu menutup hutang-hutangnya. 

3. Hubungan manajemen dengan pemerintah  

Manajer akan cenderung melaporkan labanya secara konservatif atau secara 

hati-hati untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para 

analis sekuritas dan masyarakat. Perusahaan yang besar akan lebih disoroti oleh 

pihak-pihak tersebut dibanding perusahaan kecil. Perusahaan besar harus dapat 

menyediakan pelayanan publik dan tanggung jawab sosial yang lebih baik kepada 

masyarakat sebagai tuntutan dari pemerintah dan juga membayar pajak yang lebih 

tinggi sesuai dengan laba perusahaan yang tinggi. 

Dalam political cost hypothesis, perusahaan besar diprediksikan lebih 

sensitif terhadap adanya biaya politik daripada perusahaan kecil (Watts dan 

Zimmerman, 1990). Biaya politik sendiri timbul dari adanya konflik kepentingan 

antara manajer dengan pemerintah, dimana perusahaan dianggap ikut bertanggung 
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jawab atas kepentingan sosial masyarakat (Sari dan Adhariani, 2009). Salah satu 

kebijakan pemerintah yang untuk hal tersebut adalah kewajiban membayar pajak. 

Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan membuat semakin tinggi pula pajak 

yang harus dibayar pada saat memperoleh aset tersebut. Oleh karena itu, untuk 

menghindari tingginya pajak manajemen akan cenderung untuk melaporkan aset 

yang rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi pelaporan yang konservatif. 

2.1.3.1. Kepemilikan Publik  

Struktur kepemilikan publik merupakan persentase jumlah saham yang 

dimiliki oleh publik dibandingkan dengan jumlah seluruh saham yang beredar. 

Kepemilikan publik yang menyebar menyebabkan rendahnya pengendalian, 

karena pemilik suatu perusahaan menjadi banyak namun persentase 

kepemilikannya hanya sedikit, sehingga dengan rendahnya tingkat pengendalian, 

manajer akan lebih fleksibel dalam menyajikan informasi pada laporan keuangan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam plan bonus hypothesis, manajer akan berperilaku 

seiring bonus yang diberikan, maka manajemen memiliki kecenderungan untuk 

melakukan manajemen laba dalam rangka mencapai target laba agar ia 

memperoleh bonus, tindakan tersebut menyebabkan pelaporan laba menjadi tidak 

konservatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

kepemilikan publik akan menyebabkan rendahnya penerapan konservatisme, 

karena rendahnya fungsi pengendalian dari pemilik.  

2.1.3.2. Debt Covenant  

Debt covenant merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh 

kreditur untuk membatasi aktifitas yang mungkin merusak nilai peminjam dan 

recovery pinjaman (Cochran, 2001 dalam Fatmariani, 2013). Perjanjian utang 
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sering kali digunakan dalam menjelaskan accounting conservatism (Watts, 2003) 

karena debtholders cenderung menginginkan penerapan akuntansi yang 

konservatif. Hal tersebut dikarenakan penerapan konservatisme akan mengurangi 

konflik antara shareholders dan debtholders terkait masalah pembayaran dividen 

(Ahmed et al., 2002). Pembayaran dividen yang terlalu tinggi akan menimbulkan 

ancaman bagi debtholders karena akan mengurangi aset yang seharusnya tersedia 

untuk pelunasan utang. Semakin tinggi jumlah pinjaman yang ingin diperoleh 

perusahaan, maka perusahaan berupaya menunjukkan kinerja yang baik agar 

kreditur yakin bahwa perusahaan mampu menutup hutang-hutangnya (Watss dan 

Zimmerman, 1990). 

2.1.3.3. Ukuran Perusahaan  

Biaya politis mencakup semua biaya atau transfer kekayaan yang harus 

ditanggung perusahaan terkait tindakan-tindakan antitrust, regulasi, subsidi 

pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh, dan sebagainya (Watss dan Zimmerman, 

1990). Pemerintah sebagai pembuat regulasi serta penentu kebijakan suatu negara 

dimana perusahaan beroperasi akan lebih mengawasi perusahaan besar. 

Pemerintah akan memungut pajak yang relatif tinggi kepada perusahaan besar, 

karena seiring tingginya laba yang dihasilkan perusahaan besar, maka pajak yang 

yang harus dibayarkan secara otomatis mengikuti besarnya laba. Hal tersebut 

menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula biaya politis 

yang harus dibayarkan, sehingga untuk mengurangi biaya tersebut perusahaan 

berupaya melaporkan labanya secara konservatif agar laba tidak terlihat terlalu 

tinggi.  
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1 Reskino dan 

Ressy 
Vemiliyarni 
(2014) 

Pengaruh Konvergensi 
IFRS, Bonus Plan, Debt 
Convenant, dan Political 
Cost terhadap 
Konservatisme Akuntansi 

1) Konvergensi IFRS dan biaya 
politik berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi.  

2) Rencana bonus dan perjanjian 
utang tidak berpengaruh 
signifikan pada konservatisme 
akuntansi. 

2 Fatmariani 
(2013) 

Pengaruh Struktur 
Kepemilikan, Debt 
Convenant dan Growth 
Oportunities terhadap 
Konservatisme Akunansi 
pada Perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia 

1) Kepemilikan Manajerial 
berpengaruh negatif terhadap 
konservatisme akuntansi 

2) Growth oportunities berpengaruh 
positif terhadap konservatisme 
akuntansi 

 

3 Ayumartaning 
Yogi Ardhina 
dan Indira 
Januarti (2012) 

Penggunaan Perspektif 
Possitive Accounting 
Theory terhadap 
Konservatisme Akuntansi 
di Indonesia 

1) Kepemilikan manajeial, 
kepemilikan publik, leverage, 
dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap 
konservatisme akuntansi di 
Indonesia 

2) Arus kas operasi yang 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi. 

4 Dwi Martani 
dan Dini 
Narita (2010) 

The Influence of 
Operating Cash Flow and 
Investment Cash Flow to 
The Accounting 
Conservatism 
Measurement 

1) Operating cash flow berpengaruh 
terhadap konservatisme 
akuntansi dengan market value 
measurement. 

2) Operating cash flow,investment 
cash flow, leverage berpengaruh 
positif terhadap konservatisme 
akuntansi dengan accrual 
measurement. 

3) ROA dan size berpengaruh 
negatif terhadap konservatisme 
akuntansi dengan accrual 
measurement. 

5 Cynthia Sari 
dan Desi 
Adhariani 
(2009) 

Konservatisme 
Perusahaan di Indonesia 
dan Faktor Faktor  yang 
Mempengaruhinya 

1) Size berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi dengan 
model nonoperating acrual dan 
discretionary accrual. 

2) Rasio Intensitas berhubungan 
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positif dengan konservatisme 
akuntansi yang diukur dengan 
discretionary accrual 

3) Intensitas modal berpengaruh 
terhadap konservatisme 
akuntansi dengan pengukuran 
nonoperating accrual.  

4) Leverage tidak berpengaruh 
terhadap konservatisme 
akuntansi 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Positive Accounting Theory (PAT) menjelaskan konsep konservatisme 

melalui plan bonus hypothesis, debt covenant hypothesis, serta political cost 

hypothesis. Dalam penelitian ini plan bonus hypothesis dijelaskan melalui 

kepemilikan publik, debt covenant hypothesis dijelaskan melalui rasio leverage, 

sedangkan political cost hypothesis dijelaskan melalui ukuran perusahaan atau 

firm size. 

Apabila persentase kepemilikan publik dalam perusahaan tinggi maka akan 

membuat perusahaan untuk menerapkan prinsip yang kurang konservatif. 

Tingginya kepemilikan publik akan menyebabkan pengandalian yang lemah oleh 

oleh pemilik, sehingga manajer lebih leluasa dalam melaporkan kinerja keuangan 

perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam plan bonus hypotesis. 

Rasio leverage digunakan untuk menjelaskan debt covenant hypothesis. 

Semakin besar rasio leverage akan menyebabkan penerapan konservatisme dalam 

laporan keuangan semakin besar. Seperti prediksi dalam debt covenant 

hypothesis, semakin tinggi jumlah utang atau pinjaman yang diinginkan oleh 

perusahaan maka laporan keuangan perusahaan menjadi tidak konservatif. Hal ini 

dimaksudkan agar laporan keuangan terlihat baik agar kreditor atau debtholders 
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yakin bahwa dana yang dipinjamkannya terjamin (Watts, 2003), sehingga manajer 

cenderung optimis dalam menyajikan laporan keuangan. 

Political cost hypothesis dijelaskan melalui ukuran perusahaan atau firm 

size. Semakin besar perusahaan akan menyebabkan laporan keuangan yang 

cenderung konservatif. Hal ini dikarenakan munculnya konflik antara manajer dan 

pemerintah yang menimbulkan biaya politis, dimana perusahaan dianggap ikut 

bertanggung jawab atas kepentingan sosial dan kemakmuran masyarakat (Watts 

dan Zimmerman, 1990). Biaya politis dalam hal ini adalah pajak dan pungutan-

pungutan yan diwajibkan oleh pemerintah. Kebijakan penerapan konservatisme 

dilakukan untuk mengurangi biaya politis. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara ringkas disajikan dalam 

gambar berikut ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4.  Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Konservatisme Akuntansi 

Plan Bonus Hypotesis :  
     Kepemilikan Publik 

  
  

Konservatisme  
Akuntansi 

 Political Cost Hypotesis:  
      Ukuran Perusahaan 

 

 Debt Convenant Hypotesis: 
     Debt to Equity Ratio 
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Kepemilikan publik cenderung menginginkan laba yang besar dari 

perusahaan agar mendapatkan dividen atau capital gain yang besar pula. Ditambah 

lagi mereka hanya berkonsentrasi pada kepentingan jangka pendek untuk segera 

mendapatkan return. Dengan demikian perusahaan akan cenderung melaporkan 

laba yang kurang konservatif apabila struktur kepemilikan publik tinggi.  

Kepemilikan publik yang luas dan menyebar mengakibatkan pengendalian 

pemilik menjadi lemah terhadap manajemen. Dengan kurangnya kontrol terhadap 

menajemen, menyebabkan perusahaan dapat melaporkan labanya tidak secara 

hati-hati. Perusahaan dengan kepemilikan publik lebih terkonsentrasi, maka free 

rider akan berkurang dari investor kecil, dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah 

untuk mendeteksi kecurangan. 

H1: Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.  

2.4.2. Pengaruh Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi 

Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang 

dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Jika 

perusahaan telah diberi pinjaman oleh kreditor, maka kreditor secara otomatis 

mempunyai kepentingan terhadap terhadap keamanan dana yang ia pinjamkan 

yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Jika perusahaan mempunyai 

hutang yang tinggi, maka kreditor juga mempunyai hak untuk mengetahui dan 

mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan (Lo, 2005). 

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajer, pemegang saham dan 

kreditur mungkin terjadi konflik kepentingan ketika perusahaan menggunakan 

hutang sebagai salah satu sumber pendanaannya. Oleh karena itu kreditor akan 

meminta manajer untuk melakukan pelaporan akuntansi secara konservatif agar 
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perusahaan tidak berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Semakin tinggi 

tingkat leverage, maka semakin besar kemungkinan konflik yang akan muncul 

antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatis 

(Ahmed dan Duellman, 2006). 

H2:  Leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi 

Biaya politis mencakup semua biaya atau transfer kekayaan yang harus 

ditanggung perusahaan terkait tindakan-tindakan antitrust, regulasi, subsidi 

pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh, dan sebagainya (Watss dan Zimmerman, 

1990). Ukuran perusahaan khususnya di Indonesia berpengaruh negatif terhadap 

konservatisme akuntansi karena perusahaan kecil lebih cenderung merasakan 

dampak besar karena adanya political cost, sehingga mereka lebih cenderung 

konservatif dalam menyajikan laporan keuangannnya (Martani, 2010) 

Semakin besar perusahaan maka asimetri informasi yang relatif lebih 

kecil. Hal itu karena perusahaan yang berukuran besar mengungkapkan lebih 

banyak informasi kepada publik, dimana hal tersebut dapat mengurangi 

permintaan atas akuntansi yang konservatif.  Perusahaan yang berukuran besar 

memiliki aktifitas operasional yang kompleks dibanding perusahaan yang 

berukuran kecil, sehingga manajemen mencoba menggunakan akuntansi yang 

kurang konservatif untuk menunjukkan laba perusahaan yang tinggi 

H3:  Firm size berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian 

kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena 

yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik 

individu atau kelompok (Syamsudin dan Damiyanti, 2011). Penelitian ini menilai 

sifat dari kondisi-kondisi yang tampak pada objek penelitian.  

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu variabel dependen, 

variabel independen. 

3.2.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. 

Konservatisme akuntansi dalam penelitian ini diproksikan dengan accrual 

conservatism model Zhang (2007) dan untuk selanjutnya disebut CON. Proksi ini 
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berasal dari model yang dikembangkan Watts (2003) kemudian disempurnakan 

oleh Givoly dan Hyan (2000)  

Konservatisme akrual model ini diperoleh melalui pembagian antara 

nonoperating accrual dan total asset kemudian mengalikannya dengan (-1). 

Semakin tinggi nilai CON menunjukkan semakin tinggi pula konservatisme yang 

diterapkan. Berikut merupakan rumus matematis untuk memperoleh nilai CON: 

 

Keterangan:  

Nonoperating Accrual = Operating Accrual- Δ Account Receivable- Δ Inventory- 

Δ Prepaid Expense+ Δ Account Payable + Δ Taxes Payable  

Operating Accrual = Net Income+Depreciation- Net Operating Cash Flow  

Net Operating Cash Flow = Selisih antara kas masuk dan kas keluar dari aktivitas 

operasi 

3.2.2. Variabel Independen 

3.2.2.1.  Kepemilikan Publik  

Kepemilikan publik merupakan jumlah saham perusahaan yang beredar di 

masyarakat. Dalam penelitian ini, kepemilikan publik diproksikan dengan 

persentase saham yang beredar di masyarakat, yang kemudian dibuat dalam 

bentuk desimal. Kepemilikan publik diukur dengan rumus sebagai berikut: 

 

3.2.2.2. Leverage  

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan 

utang dari luar untuk membiayai operasi perusahaan ataupun untuk melakukan 
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ekspansi.  Semakin besar leverage menunjukkan semakin besar utang perusahaan. 

Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to equity ratio 

(DER) sebagaimana penelitian yang dilakukan Fatmariani (2013) dan Reskino 

(2014). Debt to equity ratio diukur dengan persamaan berikut: 

 

3.2.2.3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan digunakan dalam menjelaskan polical cost hypothesis 

dalam possitive accounting theory karena ukuran perusahaan dianggap 

mempengaruhi biaya politis yang harus dikeluarkan. Dalam penelitian ini, ukuran 

perusahaan (ASET) diproksikan dengan logaritma natural total aset (ln total aset). 

3.3.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel 

merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama periode 2013-2015. Periode penelitian tersebut dipilih karena sejak 

tahun 2012 Indonesia mengadopsi IFRS secara penuh.  

Indonesia  sebelumnya  menggunakan Generally  Accepted  Accounting 

Principle, kemudian beralih menggunakan  International  Financial  Reporting  

Standard sejak tahun 2012. Hal ini  memberikan  dampak  terhadap  Conceptual  

Framework serta  proses  pengukuran dalam  pelaporan  keuangan, misalnya 

penggunaan fair  value  (nilai  wajar)  dalam prinsip pengukurannya (Weygandt, 

Kimmel, & Kieso, 2011). Seiring dengan adanya konvergensi IFRS, konsep 

konservatisme  kini berubah menjadi prudence.  
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Pemilihan sampel bedasarkan metode purposive sampling yaitu merupakan 

pemilihan sample yang informasinya diperoleh dengan kriteria tertentu. Kriteria 

pemilihan sample dalam penelitian ini adalah :  

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

periode tahun 2012-2016.  

2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahun 2012-2016 yang telah 

diaudit. 

3) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dengan mata uang 

rupiah selama periode penelitian.  

4) Perusahaan yang memiliki nilai laba operasi positif selama periode 

penelitian. 

5) Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas positif selama periode 

penelitian. 

6) Terdapat kelengkapan data dalam laporan keuangan yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku referensi, serta melihat dan 

mengambil data-data dari laporan keuangan yang diperoleh dari Pojok BEI atau 

website IDX, serta website resmi perusahaan terkait. 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 
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langsung melalui perantara atau dengan kata lain dicatat dan diperoleh oleh pihak 

lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan manufaktur di Indonesia yang telah diaudit selama periode 2012-2016. 

Data-data tersebut diperoleh melalui Pojok BEI atau dapat diakses melalui 

website IDX, serta diperoleh dari laporan tahunan perusahaan terkait yang telah 

dipublikasikan. 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau 

karakteristik dari data (Jogiyanto, 2016). Analisis deskriptif ini digunakan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel dependen yaitu 

accounting conservatism serta variabel independen yaitu kepemilikan publik, 

leverage, firm size pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 

periode 2012-2016. Analisa ini memaparkan nilai maksimum, minimum, rata-rata 

(mean) dan standar deviasi. Hal ini diperlukan untuk melihat gambaran 

keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan bedasarkan kriteria. 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda sebagai alat 

analisis, sehingga terlebih dulu harus memenuhi uji asumsi klasik agar syarat 

asumsi dalam regresi terpenuhi.  

3.6.2.1.     Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data dalam penelitian telah 

terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Dalam penelitian kali ini, 

pengujian normalitas dilakukan denganmenggunakan uji Kolmogrov-Smirnov  (K-
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S). Dalam pengujian ini, data dinyatakan normal apabila nilai asymptotic 

significant lebih dari 5%. 

3.6.2.2.     Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menganalisis apakah didalam 

model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (variabel independen) 

(Ghozali, 2009). Multikolinearitas adalah kondisi dimana antar variabel 

independen berkorelasi atau suatu variabel independen merupakan fungsi linier 

dari variabel independen lainnya. Data dikatakan tidak mengalami 

multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. 

3.6.2.3.     Uji Autokorelasi 

 Pengujian ini bertujuan meneliti apakah dalam suatu model regresi terdapat 

korelasi anatara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan untuk periode 

t-1 dalam data time series. Pengujian dilakukan karena periode observasi 

berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan (Ghozali, 2009). Untuk menguji 

ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian, dapat digunakan metode uji Durbin-

Watson. Dalam pengujian ini, data dinyatakan bebas dari autokorelasi jika nilai 

Durbin-Watson (DW) berada dalam rentang nilai dU dan 4-dU.  

3.6.2.4.  Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan variance residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2009). Salah satu cara untuk menguji keberadaan 

heteroskedasitas dapat dilakukan dengan uji glejser. Apabila hasil olah data 

menunjukkan signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedasitas.  
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3.6.3. Pengujian Hipotesis 

3.6.3.1.     Model Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linear berganda. Dalam 

analisis ini penulis menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) yaitu 

metode statistik dimana terdepat variabel independen sebagai variabel penjelas 

dan variabel dependen sebagai variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan 

liner (Priyanto, 2008). Model yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan:  
     = Konservatisme akrual perusahaan i pada periode t 

              = Kepemilikan publik perusahaan i pada periode t 

             = Rasio leverage perusahaan i pada periode t 

             = Ukuran perusahaan i pada periode t 

                    = Konstanta 

        = Koefisien regresi 

                   = Koefisien eror 

Hipotesis pertama (H1) diterima secara teori apabila koefisien bernilai 

negatif. Hipotesis kedua (H2) dan ketiga (H3) diterima secara teori apabila 

koefisien  bernilai positif.  

3.6.3.2.     Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji t)  

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2009) 

 Pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel independen secara parsial 

dengan tingkat probabilitas (α) 5%. Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 

5% maka variabel independen  berpengaruh terhadap variabel dependen, H0 

ditolak dengan kata lain hipotesis alternatif diterima. 
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3.6.3.3.     Uji Signifikansi Simultan (Uji Statisti F)  

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Pengujian 

ini dilakukan untuk uji model. Apabila nilai F signifikan pada tingkat probabilitas 

5%, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen. 

3.6.3.4.     Koefisien Determinasi ( ) 

Koefisien determinasi ( ) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi berkisar antara satu dan nol. Nilai yang mendekati satu berarti 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 

perspektif positive accounting theory yang meliputi: kepemilikan publik, 

leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat konservatisme akuntansi di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel perusahan-perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI pada tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil pengujian statistik 

yang dilihat dari koefisien regresi dan tingkat signifikansi variabel-variabel 

independen yang mempengaruhi konservatisme akuntansi, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa:  

1. Variabel kepemilikan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi di Indonesia. Kepemilikan publik yang luas dan 

menyebar mengakibatkan pengendalian pemilik menjadi lemah terhadap 

manajemen. Dengan kurangnya kontrol terhadap menajemen, menyebabkan 

perusahaan dapat melaporkan labanya kurang konservatis. 
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2. Variabel leverage berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi di Indonesia. Semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar 

konflik kepentingan yang akan muncul antara pemegang saham dan 

pemegang obligasi. Pada akhirnya konflik kepentingan akan mempengaruhi 

permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang lebih konservatis 

3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi di Indonesia. Perusahaan yang berukuran besar 

mengungkapkan lebih banyak informasi kepada publik, sehingga asimetri 

informasi relatif lebih kecil. 

5.2. Keterbatasan Penelitian  

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:  

1.  Penelitian ini hanya menggunakan sampel laporan keuangan tahun 2012-

2016. Selain itu perusahaan yang memiliki laba negatif dan ekuitas bersih 

negatif selama periode observasi juga dikeluarkan dari sampel penelitian. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu ukuran konservatisme, yaitu 

konservatisme akuntansi ukuran akrual. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu 

kepemilikan publik, leverage dan ukuran perusahaan sehingga kemungkinan 

masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi 

yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini 

4. Tingkat Adjusted R Square yang rendah dalam konservatisme akuntansi 

ukuran akrual yang diuji sebesar 9,4% artinya bahwa ada variabel lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh sangat besar 

terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran akrual. 
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5.3. Saran  

Saran yang dapat digunakan bagi pihak yang ingin malanjutkan penelitian 

ini adalah:  

1. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah rentang waktu penelitian dengan 

mengambil periode waktu yang lebih panjang.  

2. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menggunakan ukuran lain dari konservatisme agar mendapatkan hasil 

yang lebih komprehensif. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan 

variabel lainnya diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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