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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Menurut Jensen dan Meckling (1976),hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, 

dimana salah satu atau beberapa orang (principal) memperkerjakan orang lain 

(agent) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk 

mengambil keputusan kepada agen tersebut. Prinsipal yang dimaksud dalam hal 

ini adalah shareholders atau para pemegang saham dimana mereka 

mempercayakan agen yaitu manajer untuk mengelola sumber daya dengan baik, 

dan terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Dapat dikatakan 

bahwa manajer bertanggungjawab kepada para pemegang saham, dan wajib untuk 

melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan.  

 

Meisser, et al., (2006:7) dalam Setiawati (2012) menyatakan bahwa hubungan 

keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya informasi 

asimetris (information asymmetry), dimana manajemen secara umum memiliki 

lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal mengenai posisi keuangan yang 

sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik 
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kepentingan (conflict of interest) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen 

tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Sebaliknya, manajemen 

dapat bertindak oportunis yaitu mementingkan kepentingan pribadinya sendiri 

sehingga dapat merugikan prinsipal.  

 

Karena adanya masalah antara principal dan agen dalam hal asimetri informasi 

informasi dan konflik kepentingan, maka Jensen dan Meckling (1976) membagi 

menjadi ke dalam 3 jenis biaya : 

1. Monitoring Cost, biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk 

memonitor perilaku agen 

2. Bonding Cost, biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan 

mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk 

kepentingan principal. 

3. Residual Loss, nilai kerugian yang dialami principal akibat keputusan 

yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yan dibuat oleh 

principal. 

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara pihak agen dan 

prinsipal mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya 

kepada pihak pemilik (principal) terutama saat perusahaan mengalami kinerja 

yang buruk. Manajer akan memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat 

digunakan untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satunya adalah 

pemilihan metode konservatisme, dimana hal ini tidak terlepas dari kepentingan 

manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pribadinya, dan mengorbankan 

kepentingan pemegang saham (Resti, 2012). 
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2.1.2 Konservatisme Akuntansi (Accounting Conservatism) 

Konservatisme biasanya didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (prudent) 

terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan 

pemegang saham (shareholders) dan pemberi pinjaman (debtholders). 

Konservatisme juga didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mensyaratkan 

tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui good news dibandingkan bad 

news dalam laporan keuangan (Basu, 1997). Secara sederhana, Bliss (1924) dalam 

Watts (2003a) mengartikan konservatisme sebagai “tidak mengantisipasi 

keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian”.  Pelaporan secara hati-hati ini 

diharapkan dapat membawa manfaat yang baik bagi para pengguna laporan 

keuangan. Implementasi atas asas konservatisme ini yaitu apabila terdapat sesuatu 

yang dapat menimbulkan keuntungan, tetapi belum direalisasi, maka kejadian 

tersebut belum boleh diakui. Tetapi apabila terdapat sesuatu yang dapat 

mengakibatkan kerugian, walaupun belum direalisasi, maka kejadian itu harus 

sudah diakui (Basu, 1997). Konsep ini menyatakan bahwa manajer perusahaan 

akan menentukan pilihan atas perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan 

pada keadaan dimana hasil dianggap kurang menguntungkan. Implikasinya yaitu 

mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera 

mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan 

terjadinya besar (Suwardjono, 1989 dalam Widya, 2004).  

 

Konservatisme akuntansi dapat diterapkan dikarenakan adanya kebebasan bagi 

perusahaan dalam memilih metode dan estimasi dalam perhitungan akuntansinya. 

Misalnya dalam pemilihan metode depresiasi, perusahaan berhak untuk memilih 
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metode depresiasi dan estimasi dalam menentukan umur ekonomis atas suatu 

aktiva. Perusahaan tidak dapat memprediksi secara tepat atas perkiraan umur 

ekonomis aktiva, oleh karena itu dalam hal ini prinsip konservatif diterapkan. 

Dimana perusahaan mengestimasikan umur ekonomis perusahaan yang lebih 

pendek untuk menghindari ekpektasi berlebihan atas masa manfaat aktiva. Hal ini 

mengakibatkan penyusutan tahunan perusahaan yang lebih besar, karena umur 

ekonomisnya pendek. Akumulasi penyusutan yang besar mengakibatkan 

penurunan pada aktiva sehingga laba bersih yang diperoleh juga semakin kecil. 

Penerapan konservatisme juga dapat digunakan dalam pemilihan metode 

depresiasi. Metode depresiasi yang paling konservatif adalah metode saldo 

menurun ganda. Metode ini akan menghasilkan nilai penyusutan yang besar dari 

tahun ke tahun, akumulasi penyusutan yang besar akan menurunkan nilai aktiva 

sehingga laba bersih juga akan semakin rendah. 

 

Begitu juga dengan biaya riset dan pengembangan (R&D), dimana perusahaan 

berhak untuk memilih apakah biaya riset dikapitalisasi atau dibebankan pada saat 

terjadinya. Ketidakpastian mengenai hasil dari biaya riset yang dikeluarkan, 

mengakibatkan perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan metode untuk 

memperlakukan biaya riset. Akuntansi konservatif apabila biaya riset dibebankan 

pada saat terjadinya, hal ini akan mengakibatkan laba bersih yang nilainya rendah. 

Estimasi atas piutang tak tertagih juga dapat membuat perusahaan menerapkan 

akuntansi yang konservatif. Adanya ketidakpastian mengenai piutang tak tertagih, 

membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan persentase piutang tak 

tertagihnya. Perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif akan menetapkan 
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persentase cadangan piutang tak tertagih yang lebih besar, sehingga nilai piutang 

akan semakin kecil dan mengakibatkan laba bersih yang dihasilkan juga lebih 

rendah daripada yang seharusnya. 

 

Masih banyak pro dan kontra dalam penerapan prinsip konservatisme ini, karena 

dianggap menghasilkan laporan keuangan dengan yang bias, angka-angka yang 

dianggap tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Namun di sisi lain, 

konservatisme juga memiliki manfaat tersendiri, misalnya mencegah perusahaan 

untuk berlebihan dalam menyampaikan hasil usahanya sehingga pengguna 

eksternal seperti investor dan  kreditor dapat tertipu oleh angka-angka yang 

terlihat tinggi. Meskipun penggunaan akuntansi konservatif diperbolehkan, tetapi 

prinsip konservatisme tidak menganjurkan bahwa laporan keuangan dengan 

sengaja harus disajikan terlalu rendah (understated). Pada saat diberikan bukti 

yang obyektif dan dapat diverifikasi tentang suatu transaksi yang material, prinsip 

pengukuran akuntansi harus diikuti dan tidak ada upaya dengan sengaja untuk 

menyajikan aktiva terlalu rendah (understated) atau menyajikan kewajiban 

dengan terlalu tinggi (overstated) (Diantimala, 2008).  

 

2.1.3 Good Corporate Governance 

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori 

keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan 

kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah 

mereka investasikan (Pramuka dan Ujiyantho, 2007). Good corporate governance 

adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik, didasarkan pada lima 
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prinsip yaitu transparency (keterbukaan informasi), accountability 

(akuntabilitas),responsibility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian), 

fairness (kesetaraan dan kewajaran). Definisi GCG menurut OECD dan World 

Bank adalah sistem penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi pasar yang efisien, menghindari 

salah alokasi dana investasi yang minim, mencegah korupsi di sektor politik 

maupun administratif, mematuhi disiplin anggaran, menciptakan legal dan 

political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Khairandy dan 

Malik, 2007). Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling 

berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha 

sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia 

usaha (Pertiwi, 2012). Kebijakan tata kelola perusahaan yang baik dasarnya 

adalah agar pihak-pihak menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan 

penuh rasa tanggung jawab. Pihak yang dimaksud misalnya komisaris, pemilik 

saham, komite audit, direksi, maupun karyawan.  

 

Manfaat GCG bagi korporasi (Yosephus, 2010), yaitu : 

1. Meminimalisir kemungkinan terjadi benturan kepentingan semua pihak; 

2. Mengarahkan dan mengontrol semua pihak dalam melaksanakan strategi-

strategi perusahaan; 

3. Memperbaiki komunikasi dan informasi; 

4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas antar pihak; 

5. Meningkatkan kepercayaan investor; 

6. Menghasilkan kepuasan bagi semua pihak; 
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7. Dengan sendirinya menjaga kesinambungan korporasi atau perusahaan itu 

sendiri. 

 Keberhasilan penerapan sistem GCG menurut Daniri (2005) dalam Pertiwi 

(2012), dipengaruhi oleh dua faktor, eksternal dan internal. Faktor eksternal 

misalnya adanya sistem hukum yang baik sehingga dapat menjamin terlaksananya 

GCG, adanya dukungan dari lembaga/ institusi publik atas pelaksanaan GCG, dan 

terdapatnya suatu contoh pelaksanaan GCG yang baik sehingga bisa dijadikan 

sebagai acuan untuk pihak lain yang akan menerapkan GCG. Sedangkan faktor 

internal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan dalam perusahaan, yaitu budaya 

perusahaan yang mendukung adanya penerapan GCG, peraturan-peraturan yang 

ditetapkan oleh perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG, manajemen 

pengendalian risiko didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG, terdapatnya 

sistem audit yang efektif untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan, 

seerta adanya keterbukaan informasi bagi publik mengenai perkembangan 

perusahaan dari masa ke masa. 

 

2.1.4 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau 

dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Karena 

adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen, maka 

untuk mengatasi hal tersebut muncul istilah kepemilikan manajerial. Dimana 

manajer tidak hanya bertindak sebagai manajer yang hanya mengejar kepentingan 

untuk mendapatkan bonus/insentif yang besar, namun juga sebagai pemegang 

saham yang juga memikirkan keberlangsungan jangka panjang perusahaan. 
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Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial biasanya kecil, tidak seperti 

saham yang dimiliki institusi. Karena kepemilikannya yang cenderung kecil, 

mereka cenderung tidak terlalu perduli hak mereka dalam rapat umum pemegang 

saham (RUPS), mereka pun cenderung tidak terlalu memonitor jalannya 

operasional perusahaan. Namun dengan melibatkan pihak-pihak pengelola 

perusahaan ke dalam kepemilikan perusahaan dengan mensejajarkan hak-haknya 

dengan investor institusional akan membuat investor manajerial ikut merasa 

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan, dengan ikut mengelola 

jalannya proses bisnis perusahaan untuk mendapatkan deviden dari apa yang telah 

diinvestasikan (Astarini, 2011). 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 monitoring dalam proses pelaporan keuangan, dan juga dapat menjadi 

faktor pendorong dilakukannya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. 

Apabila inside directors dan manajemen menjalankan fungsi monitoringnya 

dengan baik, maka ia akan mensyaratkan informasi dari pelaporan keuangan yang 

memiliki kualitas tinggi sehinga 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). 
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2.1.5 Dewan Komisaris Independen 

Keberadaan dewan komisaris independen penting dalam penerapan sistem good 

corporate governance, karena dewan ini berperan sebagai pengawas penyajian 

laporan keuangan untuk mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan 

oleh pihak manajemen. Adanya dewan komisaris independen ini penting dalam 

mencapai tujuan perusahaan.  Fama dan Jensen (1983) dalam Pramuka dan 

Ujiyantho (2007) menjelaskan bahwa non-executive director (komisaris 

independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi 

diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta 

memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi 

terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good 

corporate governance. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen 

dalam suatu perusahaan akan menyiratkan informasi keuangan yang lebih 

berkualitas karena penerapan akuntansi konservatif yang lebih tinggi. Namun 

apabila proporsi dewan komisaris independen semakin sedikit, pengawasan yang 

dilakukan pun akan semakin lemah, hal ini akan mendorong perusahaan 

menerapkan prinsip akuntansi yang lebih agresif, dan cenderung kurang 

konservatif (Wulandini, 2012). 

 

2.1.6 Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan 

pengawasan  atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, 

baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada 

direksi dan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk 
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kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Sutedi, 

2011). Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka kegiatan 

monitoring akan lebih efektif, dan meminimalisir terjadinya kecurangan yang 

dilakukan manajemen. Apabila semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, 

maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan komisaris bertindak 

tidak hanya demi kepentingan perusahaan namun juga kepentingan para 

pemegang saham. Dewan komisaris yang kuat menunjukkan pengawasan kinerja 

manajer yang kuat pula, karena dewan komisaris akan mengawasi setiap tindakan 

yang dilakukan manajer. Ahmed dan Duellman (2007) dalam Prena (2010) 

menjelaskan bahwa board of directors yang kuat akan mensyaratkan 

konservatisme yang lebih tinggi sehingga dapat membantunya dalam mengurangi 

biaya agensi yang timbul karena adanya informasi yang asimetris antara manajer 

dengan pihak lain. Semakin kuat dewan komisaris dalam suatu perusahaan, 

konservatisme akuntansi yang digunakan pun juga semakin kuat, karena dewan 

komisaris akan melindungi kepentingan para pemegang saham. 

 

2.1.7 Ukuran Komite Audit 

Keberadaan komite audit penting dalam melakukan monitoring terhadap jalannya 

proses akuntansi, pengawasan pelaporan keuangan serta pengawasan auditor 

eksternal dan internal. Komite audit harus merupakan individu yang berasal dari 

pihak luar perusahaan yang bersifat independen, jadi tidak cenderung memihak 

kepada kepentingan internal perusahaan. Komite audit juga harus memiliki 

kemampuan yang mumpuni dalam melakukan pengawasan, sehingga diharapkan 
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perusahaan akan bebas dari unsur kecurangan karena diawasi oleh pihak yang 

berkompeten dan independen. Dalam Yosephus (2010), komite audit mempunyai 

fungsi membantu dewan komisaris untuk : 

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan; 

2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi 

kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; 

3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal. 

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/ 

dewan pengawas 

 

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang dikutip oleh Nasution (2007), berisi 

peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit dengan tugas :  

1.  Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan 

lainnya,  

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan  

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan 

lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,  

3.  Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,  

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan 

pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,  

5.  Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan emiten,  

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.  
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Maka dengan semakin besarnya jumlah komite audit dalam suatu perusahaan 

maka semakin ketat pula pengawasan internal perusahaan sehingga akan 

meminimalisir manajemen dalam melakukan kecurangan akuntansi. Kecurangan 

akuntansi yang dimaksud adalah tindakan membesar-besarkan laba demi 

memaksimalkan kesejahteraan, dan tidak memikirkan dampak terhadap pemegang 

saham. Pengawasan yang lebih ketat oleh komite audit diharapkan akan 

mendorong manajemen untuk menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan 

secara lebih konservatif (Wulandini, 2011). 

 

2.1.8 Growth Opportunities 

Growth opportunities adalah kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi 

pada hal-hal yang menguntungkan. Kesempatan perusahaan untuk tumbuh dapat 

dilihat dari tingkat pertumbuhan perusahaan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

perusahaan maka semakin tinggi pula kesempatan perusahaan tersebut untuk 

tumbuh. Dengan tingginya kesempatan bertumbuh perusahaan, maka semakin 

besar kebutuhan dana yang diperlukan. Oleh karena itu, perusahaan 

mempertahankan pendapatannya untuk diinvestasikan kembali di perusahaan di 

waktu bersamaan. Perusahaan dengan growth opportunities umumnya 

mengandalkan pinjaman jangka pendek jika mereka mempunyai asymmetry 

information. Jika perusahaan dengan growth opportunities mempunyai hubungan 

yang dekat dengan pihak kreditur atau bank, dan tidak mengalami asymmetry 

information, maka financing melalui hutang jangka panjang dapat diperoleh 

(Astarini, 2011). Pertumbuhan disini dilihat dari growth opportunities 

(kesempatan bertumbuh) yang diproksikan dengan persentase perubahan total aset 
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setiap tahun. Total aset yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun, mengindikasikan bahwa pertumbuhan perusahaan tersebut cukup baik, dan 

memiliki kesempatan bertumbuh yang lebih besar untuk jangka waktu ke 

depannya. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Qiang (2003), yang dilatarbelakangi oleh 

fenomena kenaikan penggunakan prinsip konservatisme di Amerika Serikat 

selama beberapa tahun terakhir. Namun belum diketahui secara jelas apakah yang 

mendorong perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan prinsip konservatif, 

apakah karena standar akuntansi, faktor industri, atau self-imposed perusahaan itu 

sendiri. Dan diperoleh kesimpulan  bahwa  16% dari total perusahaan sampel yang 

digunakan dalam penelitian, penggunaan prinsip konservatif didorong oleh self-

imposed perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

konservatisme yaitu biaya litigasi, auditor liability, struktur dewan, debt 

ownership, dan biaya politik. 

 

Penelitian yang dilakukan Widya (2004) dilakukan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang tahun 1995 - 2002 

menunjukkan bahwa growth opportunities, political cost, dan struktur 

kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme. Dalam 

penelitiannya dapat diketahui bahwa 76,9% dari total perusahaan sampel, telah 

menggunakan prinsip akuntansi konservatif. 
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Penelitian serupa juga dilakukan oleh Wardhani (2008) yang menggunakan dua 

proksi pengukuran konservatisme yang berbeda yaitu accrual dan book to market 

ratio. Bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme 

apabila diukur dengan accrual, komisaris independen berpengaruh positif 

signifikan terhadap konservatisme apabila diukur dengan market to book ratio, 

dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

konservatisme apabila diukur dengan menggunakan market to book ratio. 

 

Prena (2011) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa keberadaan komisaris 

independen berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme. Penelitian 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008-

2010 dengan menggunakan dua proksi untuk konservatisme yaitu ukuran akrual 

dan ukuran nilai pasar. 

 

Berbeda dengan penelitian Veres (2012), dimana kepemilikan manajerial, 

proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit, 

serta kualitas audit tidak terdapat hubungan signifikan dengan konservatisme 

akuntansi. Penelitian menggunakan sampel yang berbeda yaitu dilakukan pada 

industri perbankan yang terdaftar di BEI untuk periode 2009-2011. 

 

Penelitian yang sama juga dilakukan di Indonesia oleh Wulandini (2012) di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2010, proporsi 

dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan 

tidak berhubungan signifikan, namun kompetensi komite audit dan frekuensi 
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pertemuan komite audit berhubungan signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. 

 

Fatmariani (2013) juga memberikan hasil yaitu kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme, namun debt covenant dan 

growth opportunities berpengaruh signifikan positif, penelitian juga dilakukan 

pada perusahaan manufaktur untuk tahun 2007-2010 dan hanya menggunakan 35 

sampel perusahaan yang memenuhi kriteria. 

 

Penelitian juga dilakukan oleh Jarboui (2013) yang dilakukan di seluruh 

perusahaan sektor industri dan komersil di Prancis selama tahun 2007-2011, yang 

berfokus pada mekanisme good corporate governance diproksikan dengan jumlah 

dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan 

manajerial terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Kesimpulan dari hasil 

penelitian yaitu seluruh variabel independen berpengaruh signifikan negatif 

terhadap konservatisme 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Kesimpulan 

1 Qiang (2003) Tingkat konservatisme dipengaruhi oleh biaya litigasi, auditor 

liability, struktur dewan, debt ownership, dan biaya politik. 

2.  Widya (2004) Struktur kepemilikan, political cost, growth opportunities 

mempunyai pengaruh positif terhadap akuntansi konservatisme, 

sedangkan pengontrakkan hutang tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme. 

3. Wardhani (2008) Komite audit berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi, namun komisaris independen dan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme. 
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4. Prena (2011) Keberadaan komisaris independen berpengaruh positif dan tidak 

signifikan pada konservatisme pelaporan keuangan. 

5. Veres (2012) Good corporate governance yang diproksikan dengan 

kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris, dan komite audit, serta kualitas audit 

tidak terdapat hubungan signifikan dengan konservatisme 

akuntansi 

6. Wulandini 

(2012) 

Proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris 

dan ukuran perusahaan tidak berhubungan signifikan terhadap 

konservatisme. Sedangkan kompetensi komite audit dan 

frekuensi pertemuan komite audit berhubungan signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. 

7. Fatmariani 

(2013) 

Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif 

terhadap konservatisme, debt covenant tidak berpengaruh 

signifikan negatif terhadap konservatisme, dan growth 

opportunities berpengaruh siginifikan positif terhadap 

konservatisme akuntansi. 

8. Jarboui (2013) Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Sumber : Berbagai jurnal dan literatur yang dipublikasikan 

2.3 Model Penelitian 

Model penelitian dirancang untuk dapat lebih memahami tentang konsep, dalam 

hal ini mengenai konsep dari penelitian yaitu melihat pengaruh mekanisme good 

corporate governance yang terdiri dari kepemilikan manajerial, proporsi 

komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan growth 

opportunities terhadap  tingkat konservatisme akuntansi. Good corporate 

governance seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu sistem tata 

kelola perusahaan yang baik. GCG merupakan kunci sukses atau tidaknya suatu 

perusahaan, karena apabila suatu perusahaan yang besar namun tidak disertai 

dengan sistem manajemen dan pengawasan yang baik, maka perlahan perusahaan 
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akan mengalami kemunduran. Konservatisme berkaitan dengan kebijakan 

manajemen dalam pengambilan keputusan akuntansi, maka diperlukan GCG yang 

baik agar keputusan yang diambil oleh manajemen tidak merugikan pihak-pihak 

lainnya. Begitu juga dengan kesempatan bertumbuh suatu perusahaan, dimana 

perusahaan yang sedang dalam fase bertumbuh memerlukan dana yang cukup 

besar untuk berinvestasi di masa-masa yang akan datang, hal ini akan mendorong 

penggunaan akuntansi konservatif. Dalam penelitian ini, hanya digunakan empat 

variabel yang dianggap cukup mewakili dari GCG, yaitu kepemilikan manajerial, 

proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite 

audit, serta variabel lain diluar ruang lingkup GCG yaitu growth 

opportunities.Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tingkat Konservatisme 

Akuntansi 

 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

manajemen, kepemilikan manajerial bisa diukur dari jumlah persentase saham 

yang dimiliki manajemen. Dalam hal ini pihak manajemen juga bertindak sebagai 

pemegang saham perusahaan, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan. Wardhani (2008) menjelaskan bahwa akuntansi yang 

lebih konservatif akan digunakan karena kreditor yang rasional akan 

mengekspektasikan manajer dengan kepemilikan yang tinggi akan lebih sejalan 

dengan pemegang saham sehingga kreditor tersebut butuh mekanisme tertentu 

untuk melindungi nilai investasi mereka. Selain itu, pemegang saham juga akan 

melihat adanya potensi dilakukannya manajemen laba dengan semakin besarnya 

kepemilikan manajerial tersebut sehingga menuntut tingkat konservatisme  yang 

tinggi untuk menghindari oportunistik jangka pendek dari manajer. Widya (2004) 

dan Astarini (2011) meneliti apakah adanya kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen akan mempengaruhi dalam pemilihan akuntansi konservatif, dan 

dibuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi. Maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai 

berikut : 

 

      Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat  

   konservatisme akuntansi 
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2.4.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tingkat 

Konservatisme Akuntansi 

 

Dewan komisaris independen bertindak sebagai pihak independen yang 

mengawasi setiap tindakan dari manajemen. Anggota dewan komisaris 

independen yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, dengan pemegang saham, 

maupun dewan komisaris lainnya, harus menjalankan tugasnya secara 

independen, tidak mementingkan pihak-pihak tertentu. Keberadaan komisaris 

independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan 

independen dan juga untuk menjaga fairness atau keadilan serta mampu 

memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas bahkan 

kepentingan stakeholders lainnya (Alijoyo dan Zaini, 2004). Jadi semakin besar  

proporsi komisaris independen maka semakin konservatif pula laba yang 

dihasilkan, karena pihak tersebut berkewajiban untuk melindungi pemegang 

saham minoritas. Prena (2011) dalam penelitiannya yang dilakukan pada 

perusahaan manufaktur membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen 

dalam suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

Maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu : 

 

     =  Proporsi dewan komisaris berpengaruh positif dengan tingkat  

konservatisme akuntansi. 
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2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Konservatisme  

         Akuntansi 

 

Dewan komisaris berfungsi untuk mengawasi, memberikan petunjuk mengenai 

aktivitas manajemen yang dilakukan oleh dewan direksi. Melalui perannya dalam 

proses monitoring terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, 

jumlah dewan komisaris diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi yang 

efektif dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan 

terhindar dari tindakan kecurangan dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab. Menurut Egon Zehnder (Booklet FCGI) dalam Wulandini 

(2012), dewan komisaris merupakan inti dari pelaksanaan good corporate 

governance, dimana dalam hal ini dewan komisaris bertugas untuk mengawasi 

perusahaan secara keseluruhan. Menjamin pelaksanaan strategi, mengawasi sistem 

manajemen, serta mengawasi perusahaan dan menjamin terciptanya suatu 

akuntabilitas. Intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme yang 

mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada sistem 

pengelolaan perusahaan (Wulandini, 2012). Ahmed dan Duellman (2007) dalam 

Prena (2010) juga menjelaskan bahwa dewan komisaris yang kuat akan 

meminimalisir biaya agensi yang timbul karena adanya asimetri informasi antara 

manajer dengan pihak lain. Maka semakin besar ukuran dewan komisaris, akan 

semakin konservatif pula laba yang dihasilkan, karena mengindikasikan adanya 

pengawasan yang kuat secara internal perusahaan. 

      Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat  

   konservatisme akuntansi. 
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2.4.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Tingkat Konservatisme 

Akuntansi 

 

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk mengawasi 

jalannya operasional perusahaan, sistem pengendalian internal, pengawasan 

terhadap auditor eksternal maupun internal. Keberadaan komite audit sangat 

penting dalam suatu perusahaan, karena komite audit harus terdiri dari individu-

individu yang independen, tidak memiliki keterkaitan atau hubungan baik dengan 

pihak internal perusahaan maupun para pemegang saham. Hal ini diharapkan agar 

komite audit dapat melaksanakan tugasnya dengan independen, tanpa bertindak 

untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Dalam kaitannya dengan 

konservatisme, yang rawan dengan adanya asimetri informasi pihak manajemen, 

maka komite audit harus mengawasi jalannya perusahaan. Penyajian laba yang 

konservatif bermanfaat untuk melindungi pihak pemegang saham karena 

ketidakpastian keadaan ekonomi di masa mendatang. Penyajian laba yang non 

konservatif mengindikasikan adanya motivasi tertentu untuk menciptakan laba 

yang tinggi, agar bonus yang diperolehnya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, 

keberadaan komite audit turut mempengaruhi konservatisme akuntansi, dimana 

komite audit melakukan pengawasan secara ketat atas setiap keputusan 

manajemen untuk meminimalisir terjadinya praktik kecurangan pelaporan 

keuangan. Serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip 

akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat 

dan berkualitas (Bahaudin, 2011). Wardhani (2008) dalam penelitiannya 

membuktikan adanya pengaruh positif antara ukuran komite audit dan 
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konservatisme akuntansi. Dikarenakan proses pelaporan keuangan akan 

termonitor dengan baik. Komite audit akan meningkatkan kualitas keseluruhan 

laporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme. Maka 

hipotesis yang dapat diajukan yaitu : 

    =   Ukuran komite audit berpengaruh secara positif terhadap tingkat  

konservatisme akuntansi 

 

2.4.5 Pengaruh Growth Opportunities  Terhadap Tingkat Konservatisme      

Akuntansi 

 

Perusahaan yang menggunakan prinsip konservatif, terdapat cadangan 

tersembunyi yang digunakan untuk investasi, sehingga perusahaan yang 

konservatif identik dengan perusahaan yang tumbuh (Mayangsari dan Wilopo, 

2002) dalam Widya (2004). Growth opportunities adalah kesempatan perusahaan 

untuk berinvestasi dalam hal-hal yang menguntungkan. Pertumbuhan perusahaan 

yang tinggi memberikan kesempatan yang tinggi bagi perusahaan untuk 

bertumbuh. Pertumbuhan perusahaan biasanya diproksikan dengan persentase 

perubahan total aset atau laba perusahaan dari tahun ke tahun. Tingginya 

kesempatan perusahaan untuk bertumbuh, tentunya membutuhkan dana yang 

cukup besar pula untuk melakukan investasi-investasi lainnya. Kebutuhan akan 

dana yang meningkat, tentu saja perusahaan menggunakan sebagian earning-nya 

untuk digunakan dalam proses investasi di waktu yang bersamaan. Hal ini 

mendorong penerapan prinsip konservatisme, karena laba yang disajikan akan 

lebih rendah. Selain alasan itu pula, perusahaan harus tetap menjaga kepercayaan 
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investor atas prospek masa depan di masa mendatang, yang ditunjukkan dengan 

dividen yang meningkat dari tahun ke tahun. Semakin tinggi potensi laba yang 

diperoleh perusahaan maka semakin besar pula biaya dan resiko politik yang akan 

ditanggung. Perusahaan tentu saja akan mengambil langkah untuk meminimalisir 

akan adanya biaya dan risiko politik yang tinggi, salah satunya dengan cara 

menerapkan kebijakan akuntansi konservatif, yang akan menghasilkan laba yang 

cenderung lebih rendah. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi perhatian yang 

berlebihan dari regulator dan analis sekuritas. Profitabilitas yang tinggi akan 

dilihat oleh pihak regulator dan pihak lain sebagai tingkat laba yang terlalu tinggi, 

dan dapat memicu tuntutan tinggi bagi perusahaan, bahkan adanya kecurigaan 

adanya monopoli yang dilakukan oleh perusahaan (Resti, 2012). Widya (2004) 

membuktikan dalam penelitiannya bahwa kesempatan bertumbuh suatu 

perusahaan berpengaruh secara positif terhadap pemilihan akuntansi konservatif. 

Maka hipotesis yang dapat saya rumuskan yaitu growth opportunities memiliki 

pengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi. 

 

     =  Growth Opportunities  berpengaruh positif terhadap tingkat  

konservatisme akuntansi 

 


