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(Empirical study on  Hotels, Restaurant, and Tourism Sub-sectors  

listed on the Indonesi Stock Exchange in 2020)  

 

 

By: 

 

Youlanda Silvia Irawan 

 

 

The purpose of this study is to analyze the impact of financial distress and 

leverage on the  conservatism of accounting. Samples of this survey are Hotels,  

Restaurants and Tourism sub-sectors listed on the Indonesian Stock Exchange  

during the covid-19 period. Using a purposive  sampling method,  the sample for  

this study comprised a sample of 32 hotels, restaurants, and tourism subsectors. 

The variables used in this study were accounting conservatism, financial distress 

and leverage. In this study, we test using the Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) analytical tools and data. The analysis in this study uses multiple 

linear regression analysis. The results of this study show that financial distress 

does not affect accounting conservatism and leverage affect accounting 

conservatism. Variables of the combination of financial distress and leverage  

have a significant impact on accounting conservatism. 
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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN LEVERAGE TERHADAP 

KONSERVATISME AKUNTANSI PADA MASA PANDEMI COVID-19 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Hotel, Restoran dan Pariwisata Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020) 

 

 

Oleh :  

 

YOULANDA SILVIA IRAWAN 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari financial 

distress dan leverage terhadap konservatisme akuntansi. Sampel dari penelitian 

ini adalah sub-sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia selama masa pandemic Covid-19. Penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling yang terdiri dari 30 sampel perusahaan sub-sektor 

Hotel, Restoran, dan Pariwisata. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Konservatisme Akuntansi, Financial Distress, dan Leverage. Pada 

penelitian ini, menguji dengan menggunakan Stastitical Product and Service 

Solution (SPSS) yaitu alat untuk menganalisis data. Analisis data pada penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi dan leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Sedangkan secara bersama financial distress dan leverage berpengaruh secara 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

 

Kata Kunci : Konservatisme Akuntansi, Financial Distress, Leverage, Covid-19. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Pandemi COVID-19 telah memberi dampak negatif terhadap 

perekonomian global. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi global telah terlihat 

pada awal tahun 2020, sejumlah indikator turun tajam sejak mewabahnya virus ini 

lantaran virus ini telah mewabah dihampir seluruh negara. Sehingga untuk 

melakukan pencegahan penyebaran virus ini berbagai negara menerapkan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkannbanyak 

perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan mengalami kerugian. Di 

Indonesia, dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi 

dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang disajikannpada 

grafik 1.1. 

Grafik 1.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2020 

 
Sumber : www.bps.go.id 

 

2019

99 

2020 

https://www.wartaekonomi.co.id/tag30582/covid-19
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Pada grafik 1.1 menunjukkannTingkat Pertumbuhan EkonomiiIndonesia 

mengalami penurunan yang relatif tinggi pada Kuartal 2 2020 atau saat pssb 

pertama pada 10 april 2020 merupakan indikasi dari dampak pandemi COVID-19. 

Selain itu adanya kebijakan travel restrictions serta pembatalan dan pengurangan  

frekuensi penerbangan, penutupan hotel telah mengurangi supply dan demand 

pariwisata dalam negeri maupun internasional. Hal ini menyebabkan Sektor 

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpengaruh sejak awal adanya 

pandemi COVID-19 (Christian & Hidayat, 2020). Karena jumlah kunjungan 

wisata mancanegara di Indonesia yang menurun, seperti yang disajikan pada 

grafik 1.2  

Grafik 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia 

pada Tahun 2019-2020 

  
Sumber : www.bps.go.id 

 

Pada Grafik 1.2 Menunjukan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 

di Indonesia pada kurtal 1 dan 2 tahun 2020 mengalami penurunan signifikan 

yang merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19.  

Akibat pandemi COVID-19, perusahaan tidak mampu untuk mengelola 

kegiatan dan kinerja sumber daya perusahaan untuk bersaing, sehingga 

perusahaan akan mengalami kerugian yang pada akhirnya akan membuat 

2019 2020 
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perusahaan mengalami kondisi financial distress. Penyebab umum terjadinya 

kebangkrutan pada perusahaan adalah turunnya tingkat penjualan. Penurunan 

penjualan itu sendiri bisa menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan 

perusahaan dan berdampak pada turunnya laba. Perkembangan Laba/Rugi 

Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, Hotel dan Pariwisata disajikan pada grafik 

1.3. 

 

Grafik 1.3 Perkembangan Laba/Rugi Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, 

Hotel dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 

2019-2020 

 
 Sumber :www.idx.id data diolah 

 

Pada grafik 1.3 menunjukkan tingkat perolehan laba pada Perusahaan Jasa 

Sub Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada Kuartal 1-3 2019 dan Kuartal 1-3 2020. Dimana pada awal tahun 2020 

mengalami penurunan yang signifikan menunjukan adanya dampak pandemi 

COVID-19 terhadap kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Penurunan 

Laba/Rugi Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata dapat 

mengidentifikasikan adanya financial distresss. 

Kesulitan keuangan adalah keadaan arus kas operasi perusahaan tidak 

cukup dalam memenuhi kewajibannya saat ini kemudian perusahaan dipaksa 

http://www.idx.id/
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untuk mengambil tindakan korektif. Financial distress didefinisikan sebagai tahap 

penurunan kondisi yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau sebelum 

perusahaan dilikuidasi (Triswidjanti, 2017). Hasil penelitian oleh  Yusnaini, 

Maksum, A., & Tarmizi, H.(2019), Handajani dan Surasni (2020)  yang 

menerangkan financial distress memiliki pengaruh secara positif pada 

konservatisme akuntansi. Hasil  ini  bertentangan dengan dengan Rivandi dan 

Ariska (2019) menunjukkan financial distress memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

 Faktor lain yang mempengaruhi tingkat konservatisme adalah leverage. 

Menurut Yulinda (2016), leverage merupakan sebuah rasio yang menunjukkan 

sejauh mana perusahaan menggunakan pinjaman dari kreditur untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan. Tingkat leverage pada Perusahaan Jasa Sub Sektor 

Restoran, Hotel, dan Pariwisata yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2020 

seperti yang disajikan pada grafik 1.4 

 

Grafik 1.4 Tingkat Leverage pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, 

Hotel, dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2019-2020 

 
 Sumber :www.idx.id data diolah 

Pada grafik 1.4 menunjukan adanya kenaikan tingkat hutang secara 

http://www.idx.id/
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signifikan pada kuartal 1-3 2020. Terutama pada kuartal 1 dan 2 2020 mengalami 

kenaikan tingkat hutang relatif tinggi yang merupakan dampak dari pandemi 

COVID-19 pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Perusahaan yang mempunyai leverage relatif tinggi maka kreditor 

mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan 

operasional  perusahaan.  Hak yang lebih besar tersebut untuk mengurangi 

asimetri informasi di antara kreditor dengan manajer perusahaan. Semakin tinggi 

tingkat hutang atau leverage maka hal tesebut akan memengaruhi perilaku 

manajer  untuk menerapkan akuntansi yang konservatif (Agustina,  Rice  dan 

Stephen, 2016). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulastri dan Anna 

(2018), Saputra (2016) ,Dewi dan Suryanawa (2016), Sulasti, Mulyati, dan Icih 

(2018),   menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian 

Firmasari (2016) , Utama dan Titik (2018),  menyatakan bahwa leverage memiliki 

pengaruh signifikan dengan arah hubungan yang negatif terhadap konservatisme 

akuntansi.  

Konservatisme telah menjadi prinsip akuntansi yang banyak dianut oleh 

para akuntan sampai saat ini. FASB Statement of Concept No. 2 mendefinisikan 

konservatisme sebagai reaksi hati-hati (prudent reaction) dalam menghadapi 

situasi ketidakpastian. Pandemi COVID-19 meyebabkan situasi ketidakpastian 

dalam sektor ekonomi di seluruh dunia. Sehingga metode konservatisme dinilai 

bisa dijadikan upaya untuk melindungi para pemegang saham dan pemberi 
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pinjaman. Dengan adanya prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi stakeholder. Selain itu stakeholder dapat mengambil 

tindakan atau keputusan atas pemberian kredit dengan tepat atas prediksi yang 

mereka lakukan dari laporan keuangan yang memuat ketidakpastian dan risiko 

perusahaan. 

Menurut Savitri (2016), Konservatisme adalah konsep yang mengakui 

beban dan kewajiban secepat mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang 

hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dana ketika sudah yakin akan 

diterima. Pada prinsip konservatisme akuntansi seringkali didefinisikan sebagai 

sikap kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. Dimana perusahaan tidak 

secepatnya mengakui dan mengukur aset dan laba sebagai keuntungan ,serta 

beban dan hutang yang kemungkinan dapat terjadi dimasa mendatang sebagai 

kerugian. Konservatisme memiliki kaidah pokok yaitu tidak boleh mengakui laba 

sebelum terjadi, tetapi harus mengakui kerugian yang sangat mungkin terjadi. 

(Sulastri & Anna, 2018). Beban diakui lebih dulu, sedangkan pendapatan diakui 

terjadi kemudian, sehingga laba bersih yang akan di dapat dalam informasi yang 

lebih rendah. (Abdurrahman & Ermawati, 2018). 

Konservatisme akuntansi merupakan praktik yang mengurangi laba saat 

perusahaan menghadapi bad news dan tidak menaikkan laba pada saat perusahaan 

menghadapi good news. Perusahaan dengan tata kelola yang baik menggunakan 

konservatisme akuntansi untuk melindungi investor dengan cara memberikan 

informasi mengenai berita buruk (bad news) pada waktu yang sangat tepat. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Sulastri, dan Anna (2018) yang berjudul Pengaruh Financial 
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Distress Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. Penelitian tersebut 

menggunakan perusahaan pertambangan dalam kurun waktu 2012-2016. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sulastri, dan Anna (2018) yaitu 

penelitian ini menggunakan objek penelitian Perusahaan Jasa Sub Sektor 

Restoran, Hotel, dan Pariwisata di Bursa Efek Indonesia dan mengunakan isu 

pandemi COVID-19. 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, serta masih terdapat 

ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN LEVERAGE 

TERHADAP KONSERVATISME PADA MASA PANDEMI COVID-19 

(Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, Hotel, dan 

Pariwisata di Bursa Efek Indonesia)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah: 

1 . Apakah financial distress berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

pada masa pandemi COVID-19 pada Perusahaan Jasa Sub Sektor 

Restoran, Hotel, dan Pariwisata di Bursa Efek Indonesia? 

2 . Apakah leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada 

masa pandemi COVID-19 pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, 

Hotel, dan Pariwisata di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Financial Distess berpengaruh terhadap 

Konservatisme Akuntansi pada masa pandemic COVID-19 pada 

Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah Leverage berpengaruh terhadap 

Konservatisme Akuntansi pada masa pandemic COVID-19 pada 

Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata di Bursa 

Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1 Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman 

mengenai Pengaruh Analisis Pengaruh Financial Distress dan Leverage 

Terhadap Akuntansi Konservatisme pada masa pandemic COVID-19 pada 

Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata di Bursa Efek 

Indonesia. 
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2 Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana 

pembelajaran untuk pemecahan masalah dan sebagai tambahan referensi 

untuk penelitian sejenis yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

pengambilan keputusan dalam menerapkan metode akuntansi dan 

meningkatkan kualiatas laporan keuangan perusahaan. 

2. Bagi investor dan calon investor, diharapkan dapat membantu para 

investor dan calon investor dalam mengambil keputusan bisnis dan 

investasi, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam dalam menggunakan 

informasi laporan keuangan perusahaan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Teori Stewardship  

 

Teori Stewardship dikemukakan oleh Donaldson dan Davis tentang situasi 

manajer yang termotivasi untuk bekerja, bukan hanya karena tujuan pribadi, tetapi 

juga mengutamakan kepentingan organisasi. Teori ini didasarkan pada psikologi 

dan sosiologi, dan bertujuan untuk memotivasi eksekutif sebagai pelayan untuk 

bertindak sesuai dengan keinginan klien mereka tanpa mengorbankan tujuan 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Riyadi dan Yulianto, 

2014). 

Teori Stewardship memandang manajemen sebagai pihak yang dapat 

dipercaya yang dapat bertindak dengan cara yang terbaik untuk kepentingan 

umum, khususnya para pemangku kepentingan. Fungsi Stewardship adalah 

melaporkan sumber daya dan kewajiban entitas kepada pemilik melalui media 

laporan keuangan dalam rangka berkomunikasi dengan pihak terkait 

(stakeholder). Teori Stewardship menekankan bahwa manajer memiliki motivasi 

untuk bertindak dan melakukan secara kolektif untuk kepentingan organisasi, 

karena keberhasilan organisasi digambarkan oleh maksimalisasi kekayaan 

pemegang saham. (Rohtak, 2004 dalam Idarti dan Hasanah, 2018) 
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Berdasarkan teori stewardship menyatakan bahwa manajer sebagai 

steward (pelayan) mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat 

bagi para pengguna informasi keuangan yang bertindak sebagai principal dalam 

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial 

maupun politik.  

 Sehingga implikasi teori stewardship dalam penelitian ini adalah manajer 

sebagai steward (pelayan) dapat menerapkan prinsip konservatisme sebagai 

bentuk tanggungjawab, integritas dan kejujuran dalam menyajikan informasi 

keuangan terutama di masa pandemi COVID-19. Penggunaan prinsip 

konservatisme dapat digunakan sebagai ukuran integritas suatu laporan keuangan 

karena penerapan prinsip konservatisme dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang understated yang memiliki resiko ketidakpastian yang lebih kecil.  

 

2.1.2 Konservatisme Akuntansi 

Definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan 

Konsep No.2 FASB (Financial Accounting Statement Board) yang mengartikan 

konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (prudent reaction) dalam menghadapi 

ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa 

ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup 

dipertimbangkan.  

Prinsip konservatisme menyatakan bahwa pada waktu memilih antara dua 

atau lebih teknik akuntansi yang dapat diterima, maka lebih diutamakan pilihan 

yang mempunyai dampak keuntungan lebih kecil terhadap modal pemegang 

saham. Konservatisme dalam akuntansi merupakan prisip kehati-hatian dimana 

manajemen cenderung mengakui biaya serta kerugian lebih awal, menunda 
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pengakuan pendapatan dan laba, menilai asset lebih rendah, dan mengakui 

kewajiban lebih tinggi (Indrawati, 2010 dalam putra et al. 2019). 

Konservatisme juga berperan mengurangi konflik yang terjadi antara 

manajemen dan pemegang saham akibat kebijakan deviden yang diterapkan oleh 

perusahaan. Selain itu konservatisme memiliki value relevance yang digambarkan 

dalam laporan keuangan perusahaan bahwa perusahaan tersebut menggunakan 

prinsip konservatisme sehingga dapat mencerminkan nilai pasar perusahaan. 

 

2.1.3 Financial Distress 

Financial distress atau kesulitan keuangan mengacu pada situasi di mana 

perusahaan memiliki laba negatif selama lebih dari satu periode berturut-turut 

(Carolina, Marpaung, dan Pratama, 2017). Tingkat kesulitan keuangan (financial 

distress) dapat dijelaskan sebagai tanda penurunan situasi keuangan perusahaan 

atau munculnya gejala awal kebangkrutan, atau situasi yang terjadi sebelum 

kebangkrutan atau likuidasi (Fitri, 2017). 

Financial distress adalah suatu keadaan kesulitan keuangan, yang 

mungkin merupakan awal dari kebangkrutan. Ada banyak faktor terjadinya 

financial distress yaitu faktor internal seperti manajemen dan tata kelola yang 

buruk, besarnya hutang yang dimiliki perusahaan untuk menutupi biaya 

perusahaan dan kerugian bertahun-tahun dalam kegiatan operasi perusahaan. 

Faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah, seperti menaikkan tarif pajak dan 

menaikkan suku bunga akan menambah beban perusahaan (Putri, 2017). 

Dampak financial distress tidak hanya memperburuk situasi keuangan 

perusahaan, tetapi juga menimbulkan dampak lain, seperti buruknya evaluasi 

kinerja manajemen perusahaan, banyak karyawan/karyawan penting yang keluar 
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karena kemungkinan penurunan upah/gaji, penolakan pemasok untuk memberikan 

kredit, dan keengganan kreditur untuk memberikan Kredit. pinjaman. 

Beberapa perusahaan sedang mengalami kebangkrutan. Namun ada juga 

yang belum mengalami tahap kebangkrutan. Tahapan kebangkrutan dapat 

digambarkan sebagai berikut (Kordestani. at all, 2011): 

a. Latency.  

Pada tahap latency, Assets (ROA) akan mengalami penurunan.  

b. Shortage of Cash.  

Dalam tahap kekurangan kas, perusahaan tidak memiliki cukup sumber daya kas 

untuk memenuhi kewajiban saat ini, meskipun masih mungkin memiliki tingkat 

profitabilitas yang kuat. 

c. Financial Distress. 

Kesulitan keuangan dapat dianggap sebagai keadaan darurat keuangan, dimana 

kondisi ini mendekati kebangkrutan.  

d. Bankruptcy.  

Jika perusahaan tidak dapat menyembuhkan gejala kesulitan keuangan (financial 

distress), maka perusahaan akan bangkrut. 

Kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah dapat mendorong 

pemegang saham melakukan penggantian manajer perusahaan, yang kemudian 

juga dapat menurunkan nilai pasar manajer yang bersangkutan di pasar kerja. 

Ancaman tersebut dapat mendorong manajer untuk mengatur pola laba akuntansi 

yang merupakan salah satu tolak ukur kinerja manajer. Sehingga kondisi 

keuangan perusahaan yang bermasalah dapat mendorong manajer mengatur 

tingkat konservatisme akuntansi (Setyaningsih, 2017).  
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2.1.4 Leverage 

 

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan dengan tujuan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjang (Lestari dan Nuzula 2016). Menurut Lestari dan Nuzula (2016) 

menyatakan bahwa leverage terdiri dari 3 jenis, yaitu:  

1. Operating leverage muncul karena adanya fixed operating cost yang 

dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan. Operating 

leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan 

fixed operating cost untuk memperbesar volume penjualan yang kemudian 

akan berpengaruh pada EBIT perusahaan.  

2. Financial leverage muncul karena perusahaan memiliki kewajiban-kewajiban 

finansial yang bersifat tetap (fixed financial charges) yang harus dipenuhi 

oleh perusahaan. Financial leverage dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menggunakan fixed financial charges dalam 

rangka memperoleh pendapatan bagi perusahaan yang kemudian juga akan 

berpengaruh terhadap EPS.  

3. Total leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bagi 

perusahaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap EPS. Biaya yang 

dimaksud adalah fixed operating cost dan fixed financial charges.  

Perusahaan yang mempunyai hutang relatif tinggi maka kreditor 

mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan 

operasional perusahaan.  Hak yang lebih besar tersebut untuk mengurangi asimetri 

informasi di antara kreditor dengan manajer perusahaan. Semakin tinggi tingkat 
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hutang atau leverage maka hal tesebut akan memengaruhi perilaku manajer untuk 

menerapkan akuntansi yang konservatif (Agustina,  Rice  dan Stephen, 2016) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Variabel Sampel Hasil 

Yusnaini, 

Maksum, A., 

& Tarmizi, H. 

(2019) 

Konservatisme 

akuntansi, Financial 

distress , Risiko litigasi, 

dan Growth 

opportunities. 

Perusahaan 

Sektor 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2015-

2017. 

Financial distress secara 

parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap konservatisme 

akuntansi . Risiko litigasi 

secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan berpengaruh 

terhadap konservatisme 

akuntansi . Growth 

opportunities secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi  

Rivandi & 

Ariska 

(2019) 

Konservatisme 

Akuntansi, Intensitas 

Modal, Dividend 

Payout Ratio dan 

Financial Distress 

Seluruh 

perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) tahun 

2013-2017 

Dividend payout ratio 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi, 

Financial distress 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 
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konservatisme akuntansi, 

Intensitas modal 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi 

Saputra 

(2016) 

Konservatisme 

Akuntansi, Struktur   

Kepemilikan   

Manajerial, Kontrak 

Utang, Tingkat  

Kesulitan Keuangan 

Perusahaan, Peluang 

Pertumbuhan, Risiko 

Litigasi 

53 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonenesia 

2010-2012 

Struktur kepemilikan 

manajerial memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi, Kontrak 

utang memiliki 

pengaruh signifikan   

terhadap   

konservatisme 

akuntansi, Peluang 

pertumbuhan 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

konservatisme 

akuntansi, Risiko 

litigasi memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi, Leverage 
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memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

konservatisme 

akuntansi, Tingkat 

kesulitan keuangan 

perusahaan tidak 

memiliki pengaruh  

yang  signifikan  

terhadap 

konservatisme. 

Utama dan 

Titik (2018) 

Konservatisme 

Akuntansi, Leverage, 

Ukuran Perusahaan, dan 

Kepemilikan Manajerial 

Perusahaan 

subsektor 

telekomunikasi 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2011-

2016 

Leverage memiliki 

pengaruh  signifikan  

dengan  arah  hubungan  

negatif  terhadap  

konservatisme  akuntansi,  

ukuran  perusahaan  tidak 

memiliki   pengaruh   

signifikan   terhadap   

konservatisme   akuntansi,   

kepemilikan   manajerial   

tidak   memiliki pengaruh  

signifikan  terhadap  

konservatisme  akuntansi,  

dan    profitabilitas  

memiliki  pengaruh  

secara  signifikan dengan  
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arah  hubungan  negatif  

terhadap  konservatisme 

Sulastri dan 

Anna (2018) 

Konservatisme 

Akuntansi, Financial 

Distress, Leverage. 

Perusahaan 

Pertambangan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2012-

2016. 

Financial distress 

berpengaruh signifikan 

terhadap konservatisme 

akuntansi, leverage 

berpengaruh signifikan 

terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Sumber : Peneliti terdahulu yang diolah 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Konservatisme Akuntansi 
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2.4 Pengembangan Hipotesis  

 

2.4.1 Pengaruh Financial Distress terhadap Konservatisme Akuntansi 

 

 

Untuk meminimalisir terjadinya kebangrutan di perusahaan, pihak 

manajemen harus melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan. Hal ini 

sesuai dengan teori stewardship yaitu manajemen sebagai pihak yang dapat 

dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada 

umumnya maupun stakeholders pada khususnya. Salah satu cara manajer dalam 

bertindak untuk kepentingan publik dan stakeholder adalah dengan cara 

menerapkan prinsip konservatisme karena adanya ketidakpastian ekonomi 

terutama akibat adanya suatu pandemi atau krisis ekonomi perusahaan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusnaini, Maksum, A., & Tarmizi, H. 

(2019) bahwa financial distres berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. Karena tingginya financial distress akan menjadi 

tekanan terhadap manajer, sehingga manajer akan menerapkan konservatisme 

akuntansi.  Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handajani dan Surasni 

(2020) bahwa financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh   

menemukan bahwa variabel financial distress berpengaruh negatif terhadap 

konservatisme akuntansi artinya tingkat financial distress yang tinggi memicu 

penurunan pada tingkat konservatisme akuntansi. 

Tindakan konservatisme diambil oleh manajer dengan tujuan untuk 

menghindari kebangkrutan dan juga melindungi asset perusahaan pada masa 

pandemi COVID-19. Dengan melakukan tindakan konservatisme, perusahaan 
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dapat menjaga kestabilan bisnisnya dan menghindari berbagai ancaman sehingga 

dengan hal ini akan melindungi semua stakeholders yang ada diperusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang 

dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H1 : Financial Distress berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi  

 

2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap konservatisme akuntansi 

 

Leverage tinggi akan memiliki dorongan untuk memberikan informasi 

yang lebih kepada pihak luar karena pengungkapan dapat mengurangi asimetri 

informasi dan ketidakpastian mengenai prospek perusahaan dimasa mendatang 

dan bertujuan memberikan keyakinan pada kreditor bahwa perusahaan tidak 

melanggar covenants (perjanjian) yang ada (Ramadhani dkk, 2016).  Hal ini 

sesuai dengan teori stewardship dimana manajer dipandang memiliki sifat dapat 

dipercaya, penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan dapat berperilaku jujur 

terhadap pihak lain. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh manajer untuk 

memberikan keyakinan pada kreditor bahwa perusahaan tidak melanggar 

perjanjian dan mengantisipasi ketidakpastian di masa pandemi COVID-19 yaitu 

dengan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suryanawa (2016), menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, karena 

kreditur  akan  cenderung menuntut manajer untuk  menerapkan konservatisme 

dalam  menyusun  laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sulasti, Mulyati, dan Icih (2018), leverage mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan pada penerapan konservatisme akuntansi, artinya semakin besar 
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leverage maka perusahaan akan menggunakan akuntansi konservatif. Sedangkan 

penelitian yang di lakukan oleh  Firmasari (2016) menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi 

karena prinsip konservatif ini akan selalu diterapkan perusahaan untuk 

menghadapi keadaan ekonomi yang tidak pasti. 

Tingkat hutang yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk 

menerapkan konservatisme akuntansi untuk melindungi dana para kreditor, 

sehingga para kreditor merasa aman dalam melakukan investasinya di perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang 

dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 
 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis dara bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2017). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Menggunakan data sekunder apabila penulis 

mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain (Sugiyono, 

2017). Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020, yang di dokumentasikan 

di website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website resmi 

perusahaan. 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2 Populasi dan Sampel 

 

3.2.1 Populasi 

Populasi penelitian adalah Perusahaan Jasa Sub Sektor Restoran, Hotel, 

dan Pariwisata di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. 

3.2.2 Sampel 

 

Peneliti menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu 

(Sugiyono,2017).  Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang terdaftar dalam Sub-Sektor Restoran, Hotel dan 

Pariwisata di Bursa Efek selama periode tahun 2020. 

2. Perusahan Sub-Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata di Bursa Efek 

Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan periode tahun 2020 

lengkap. 

3. Perusahan Sub-Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata di Bursa Efek 

Indonesia yang laporan keuangannya disajikan menggunakan mata 

uang rupiah. 
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Tabel 3.1 

Kriteria Penentuan Sampel 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 

Perusahaan yang terdaftar dalam Sub-Sektor Restoran, 

Hotel dan Pariwisata di Bursa Efek selama periode tahun 

2020. 

37 

2 

Perusahaann Sub-Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata di 

Bursa Efek yang belum menerbitkan laporan keuangan 

yang sudah diaudit untuk tahun 2020. 

(3) 

3 Perusahaan yang di outlier  (4) 

3 

Perusahaan Sub-Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata di 

Bursa Efek yang laporan keuangannya disajikan tidak 

menggunakan mata uang rupiah. 

0 

Total 30 

Sumber: Data diolah, 2021 

 

Terdapat 3 perusahaan yang belum menerbitkan laporan keuangan per 

tahun 2020 yang sudah di audit yaitu perusahaan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, PT 

Jaya Bersama Indo Tbk Tbk, dan PT Sinergi Megah Internusa. Ketiga perusahaan 

tersebut terakhir kali menerbitkan laporan keuangan pada Kuartal 3 tahun 2020. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

 

 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi 

perusahaan jasa pada sub restoran, hotel, dan pariwisata di Bursa Efek Indonesia 
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tahun 2020. Konservatisme akuntansi dapat diukur dengan pengukuran 

laba/akrual menurut Givoly dan Hayn (2002) dalam Savitri (2016), menyatakan 

jika terdapat akrual negatif selama beberapa tahun (laba bersih lebih kecil dari 

arus kas operasi), hal ini menunjukkan bahwa konservatisme telah diterapkan. 

Semakin besar biaya akrual negatif yang diperoleh, semakin konservatif 

akuntansi yang diterapkan, sehingga konservatisme menggunakan persamaan :  

  

Keterangan : 

CONACC : Tingkat konservatisme perusahaan i tahun t. 

NIO  : Laba bersih tahun t ditambah depresiasi perusahaan i tahun t. 

CFO  : Arus kas dari kegiatan operasi perusahaan i tahun t.  

TAACit : Laba bersih tahun t ditambah depresiasi perusahaan i tahun t 

dikurang arus kas dari kegiatan operasi perusahaan tahun t. 

TA  : Nilai buku total aktiva perusahaan i tahun t. 

 

 

3.3.2 Variabel Independen 

 

 

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen), yang 

disimbolkan dengan simbol (X) (Sugiyono, 2018) 

 

3.3.2.1 Financial Distress 
 

 

Financial distress yaitu keadaan perusahaan yang tidak bisa membayar 

utang nya terutama pada utang jangka pendek dikarenakan perusahaan sedang  

x 1 
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dalam  fase  krisis  sehingga  masuk  dalam kategori   sedang menghadapi  kondisi 

kesulitan keuangan. Jika keadaan ini tidak dapat ditanggulangi akan menyebabkan 

kebangkrutan pada perusahaan  tersebut. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan, siasat 

dan bantuan dari  eksternal  dan internal  agar  kebangkrutan  tidak  terjadi  

(Fahmi, 2013).  

Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan peneliti dalam 

mengukur financial distress adalah Model dikembangkan oleh Edward I. Altman 

pada tahun 1968 dan dimodifikasi tahun 1995. Modifikasi model ditujukan untuk 

meminimalisir efek industri karena keberadaan variabel perputaran aset (X5). 

Model yang telah dimodifikasi dengan menghilangkan variabel perputaran aset, 

selanjutnya model dapat digunakan untuk mengukur kebangkrutan pada semua 

perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan non-manufaktur. 

Model sebagai berikut:  

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

Keterangan:  

X1 = (Working Capital / Total Assets)  

X2 = (Retained Earnings / Total Assets) 

X3 = (Earnings before Interest and Taxes / Total Assets) 

X4 = (Book Value of Equity / Book Value of Debt) 

Berdasarkan Model Modifikasi nilai Z”-Score yang dibagi dalam tiga kategori 

sebagai berikut:  

1. Jika nilai Z” > 2, 60 maka perusahaan termasuk pada kategori sehat. 

2.  Jika nilai 1, 10 < Z” < 2, 60 maka perusahaan termasuk pada kategori grey 

area (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau tidak sehat).  
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3. Jika nilai Z” < 1, 10 maka perusahaan termasuk pada kategori tidak sehat.  

 

 

 

3.3.2.2  Leverage 
 

Variabel leverage dalam penelitian ini diukur dengan rasio Debt to Asset 

Ratio (DAR) untuk mengetahui besar utang yang digunakan untuk membiayai 

aktiva dalam aktivitas operasional perusahaan.  Debt to Asset Ratio (DAR) dapat 

diukur dengan rumus sebagai berikut: 

Debt to Total Asset Ratio =  

 
 

3.4 Metode Analisis Data 

 
 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 

pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. 

 

 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang data dilihat dari 

mean (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, 

rentang, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif 

melibatkan pengumpulan data, agregasi data, pengambilan sampel, dan 

penyajian hasil ringkasan. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran tentang variabel penelitian.(Ghozali, 2016).  
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

tersedia. Pengujian hipotesis klasik juga akan menguji apakah alat yang 

digunakan dalam penelitian tidak bias atau memenuhi kriteria penduga tak 

bias linier terbaik (BLUE). Pengujian hipotesis klasik dapat dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel bebas dan 

variabel terikat dalam model regresi memenuhi distribusi normal. Model 

regresi yang baik memiliki sebaran data yang normal atau mendekati normal, 

yaitu sebarannya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan (kurva normal) 

(Ghozali, 2018). Gunakan Kolmogorov-Smirnov pada aplikasi SPSS untuk 

menguji normalitas data uji dengan tingkat probabilitas (sig) 0,05. Kriteria 

pemeriksaan uji Kolmogorov-Smirnov adalah: 

1. nilai probabilitas (sig) > 0,05, maka data berdistribusi normal 

2. nilai probabilitas (sig) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. 

 

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas 
 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi 

menemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik memiliki 

model yang tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. (Gozali, 2018). Uji 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). 

a. Semacam. Jika VIF < 10 berarti tidak terjadi multikolinearitas. 

b. Jika nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas pada data. 
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3.4.4.2 Uji Heteroskedasitisitas 
 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika ada 

pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur maka terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah 

homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

 

 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 
 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya) pada model regresi linier. 

Autokorelasi terjadi karena pengamatan terus menerus berkorelasi satu sama lain 

dari waktu ke waktu. Hal ini biasanya terjadi pada data time series, karena 

sampel atau pengamatan tertentu sering dipengaruhi oleh pengamatan 

sebelumnya. Uji Durbin-Watson (DW test) digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2018). Standar uji Durbin-Watson adalah 

sebagai berikut: 

a. Satu. Jika DW < -2, berarti terdapat autokorelasi positif. 

b. Jika angka DW -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. 

c.  Jika angka DW > -2, berarti data penelitian memiliki autokorelasi negatif 

atau tidak ada autokorelasi. 



30 
 

 

3.4.3 Analisis Linier Berganda 

 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

(Ghozali,2018). Adapun variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 

financial distress dan leverage, sedangkan variabel dependen adalah 

konservatisme akuntansi. Untuk menguji hipotesis dari variabel-variabel tersebut, 

maka rumus persmaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ₑ 

Keterangan : 

Y : Konservatisme Akuntansi 

α  : Konstanta 

β : Koefisien Regresi 

X1  : Financial Distress 

X2  : Leverage 

e  : Standard Error 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

 

3.4.4.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

 

Uji pengaruh simultan (Uji F) ini bertujuan untuk menguji apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh 

bersama terhadap variabel terikat. Gunakan taraf signifikansi 0,05 (α = 5%) 

untuk pengujian. Penolakan atau penerimaan hipotesis didasarkan pada 

kriteria berikut: 
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1.  Jika nilai signifikansi f < 0,05, tolak Ho atau terima Ha, maka koefisien 

regresinya signifikan. Artinya semua variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai signifikansi f > 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak yang 

berarti koefisien regresi tidak signifikan. Artinya semua variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

 

3.4.4.2 Uji Parsial 
 

 

Uji Parsial (t-test) ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Apabila nilai signifikansi t < 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

2. Apabila nilai signifikansi t > 0,05 maka Ho diterima. Hal ini berarti bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk menguji goodness of fit 

dari model regresi. Menurut (Ghozali, 2016), koefisien determinasi digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Apabila nilai R2 mendekati angka 0 atau menunjukkan nilai yang kecil 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen di dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R2 yang mendekati 

angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel independen. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan  

mengenai Pengaruh Financial Distress Dan Leverage Terhadap Konservatisme 

Akuntansi Pada Saat Masa Pandemi Covid-19 (Studi empiris pada perusahaan 

jasa sub-sektor restoran, hotel, dan pariwisata yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia 2020), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Financial distress tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal 

ini terjadi karena kemungkinan apabila perusahaan yang mengalami financial 

distress namun tetap menggunakan akuntansi konservatisme, akan 

memberikan sinyal buruk bagi pihak eksternal terutama pihak kreditur 

sehingga pihak kreditur tidak akan memberikan pinjaman untuk 

kelangsungan usaha perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama pada 

penelitian ini tidak terdukung. 

2. Leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa leverage yang tinggi memiliki pengaruh terhadap 

konservatisme, karena semakin tinggi leverage semakin konservatif suatu 

perusahaan akan mendorong manajer untuk menerapkan konservatisme 

akuntansi untuk melindungi dana para kreditor, sehingga para kreditor merasa 
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aman dalam melakukan investasinya di perusahaan. Dengan demikian 

hipotesis kedua pada penelitian ini terdukung. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan,antara lain: 

1. Variabel pada penelitian ini terbatas hanya 2 variabel, yakni financial 

distress, leverage sehingga tidak diketahui apakah variabel lainnya 

mempengaruhi konservatisme akuntansi atau tidak.  

2. Sampel yang diuji pada penelitian ini masih terbatas karena hanya meneliti 

perusahaan jasa sub sektor restoran, hotel dan pariwisata di bursa efek 

Indonesia pada tahun 2020.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberian untuk 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menambah variabel pada 

penelitian yang mungkin terpengaruh dampak pandemi Covid-19. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sampel penelitian dari 

perusahaan lainnya yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian yang 

lebih Panjang. 
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