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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Agensi 

Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi. Teori ini memegang 

peran penting dalam praktik bisnis perusahaan. Teori agensi merupakan 

teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan 

agen. Prinsipal sebagai pemegang saham sedangkan agen sebagai manajer. 

Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya 

dalam perusahaan. Tujuan utama dari teori keagenanadalah untuk 

menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukanhubungan kontrak 

dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost 

sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris (Resti, 2012). 

Dalam praktiknya di perusahaan ternyata agen dalam aktifitasnya 

kadangkala tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati dari awal 

untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham, melainkan cenderung 

untuk kepentingan sendiri, sehingga muncullah suatu konflik keagenan. 

Menurut Widyaningdyah (2001) ”agency theory memiliki asumsi 

bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan 

dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal dengan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak 

untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu 
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meningkat sedangkan agent termotivasi untuk memakasimalkan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal 

memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi.” 

Dalam agency theory ini terjadi ketidakseimbangan informasi atau 

dengan kata lain asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa 

individuindividu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, 

mengakibatkan agent memanfaatkan adanya asimetri informasi yang 

dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 

diketahui oleh principal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang 

terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan 

informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika berkaitan 

dengan kinerja agent dengan memikirkan bagaimana angka akuntansi 

tersebut digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya 

(Resti, 2012). 

Konservatisme dapat dijelaskan dari perspektif teori keagenan. 

Menurut teori keagenan,manajer (agents) memiliki tindakan kesempatan 

untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiridengan mengorbankan 

kepentingan pemegang saham,debtholders, dan pihak 

pengontrakanlainnya ( principals). Teori tersebut menjelaskan perusahaan 

merupakannexus of contract yaknitempat bertemunya kontrak antar 

berbagai pihak yang berpotensi menimbulkan konflikkepentingan (Juanda, 

2007). 
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Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak 

agen dan prinsipalyang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat 

mempengaruhi kualitas laba yangdilaporkan. Pihak manajemen yang 

mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusunlaporan laba 

yang sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan 

prinsipal. Dalamkondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme 

pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara 

kedua belah pihak dengan mengaplikasikan prinsip 

konservatismeakuntansi. 

2.1.2 Signalling Theory 

Teori signaling menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan 

oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan 

informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan 

akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba lebih berkualitas karena 

prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan 

laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba 

dan aktiva yang tidak overstate. Dalam praktiknya, manajemen 

menerapkan kebijakan akuntansi konservatif dengan menghitung 

depresiasi yang tinggi akan menghasilkan laba rendah yang relatif 

permanen yang berarti tidak mempunyai efek sementara pada penurunan 

laba yang akan berbalik pada masa yang akan datang (Fala, 2007). 

Kusuma (2006) menyatakan bahwa tujuan teori signaling 

kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi pemakai laporan 
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keuangan. Manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat 

diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, karena 

manajer sangat erat kaitannya dengan keputusan yang berhubungan 

dengan aktivitas investasi maupun operasi perusahaan, otomatis para 

manajer memiliki informasi yang lebih baik mengenai prospek 

peruasahaan masa datang. Oleh karena itu, manajer dapat mengestimasi 

secara baik laba masa datang dan diinformasikan kepada investor atau 

pemakai laporan keuangan lainnya. 

Kusuma (2006) menyatakan bahwa tujuan 

teori signaling kemungkinan besar membawa dampak yang baik bagi para 

pemakai laporan keuangan. Manajer berusaha menginformasikan 

kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa yang akan datang. 

Sebagai contoh, karena manajer sangat erat kaitannya dengan keputusan 

yang berhubungan dengan aktivitas investasi maupun operasi perusahaan, 

otomatis para manajer memiliki informasi yang lebih baik mengenai 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu manajer 

dapat mengestimasi secara baik laba masa datang dan diinformasikan 

kepada investor atau pemakai laporan keuangan lainnya. 

Watts (2003) menyatakan bahwa understatement aktiva bersih 

yang sistematik atau relatif permanen merupakan salah satu ciri dari 

konservatisme akuntansi sehingga dapat dikatakan bahwa konservatisme 

akuntansi menghasilkan laba yang berkualitas karena prinsip ini mencegah 

perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu 
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pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang 

tidak overstate. Penman dan Zhang (2002) dan Fala (2007) menyatakan 

bahwa konservatisme akuntansi mencerminkan kebijakan akuntansi yang 

permanen. Secara empiris penelitian mereka menunjukkan bahwa earnings 

yang berkualitas diperoleh jika manajemen menerapkan akuntansi yang 

konservatif secara konsisten tanpa adanya perubahan metode akuntansi 

atau perubahan estimasi. Understatement laba dan aktiva bersih yang 

relatif permanen ditunjukkan melalui laporan keuangan yang merupakan 

suatu "sinyal positif" dari manajemen kepada investor bahwa manajemen 

telah menerapkan akuntansi konservatif untuk menghasilkan laba yang 

berkualitas. Investor diharapkan dapat menerima sinyal ini dan menilai 

perusahaan dengan lebih tinggi. 

2.1.3 Teori Akuntansi Positif 

  Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajer memiliki 

insentif atau dorongan untuk dapat memaksimalkan 

kesejahteraannya.Teori ini didasarkan pada bagian bahwa manajer, 

pemegang saham adalah rasional dan mereka berusaha untuk 

memaksimumkan utilitas mereka, yang secara langsung terkait dengan 

kemakmuran mereka. 

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai 

kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja 

buruk.Kecenderungan manajer untuk menaikkan laba dapat didorong oleh 

adanya empat masalah pengontrakan yaitu informasi asimetrik, masa kerja 
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terbatas manajer, kewajiban terbatas manajer, dan asimetri pembayaran 

(asymetric payoff) (Watts, 2003).Pemegang saham dan kreditur berusaha 

menghindari kelebihan pembayaran kepada manajer dengan meminta 

penyelenggaraan akuntansi yang konservatif (Watts, 2003).Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa manajer cenderung menyelenggarakan akuntansi 

liberal, tetapi kreditur (dalam kontrak utang) dan pemegang saham (dalam 

kontrak kompensasi) cenderung meminta manajer menyelenggarakan 

akuntansi konservatif. 

Pemilihan metode konservatisme tidak terlepas dari kepentingan 

manajer untuk mengoptimalkan kepentingannya dengan mengorbankan 

kepentingan pemegang saham, sehingga dukungan manajemen terhadap 

konservatisme berkaitan dengan teori ini. 

Teori Akuntansi Positif menurut Chariri dan Ghozali (2007) 

dalamResti (2012) menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan: 

1. Antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham)  

Apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit 

disbanding dengan investor lain, maka manajer akan cenderung 

melaporkan laba lebih tinggi atau kurang konservatif. Hal ini 

dikarenakan prinsipal (pemegang saham) menginginkan dividen 

maupun capital gain dari saham yang dimilikinya. Sedangkan karena 

agen (manajer) ingin dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus, 

maka manajer melaporkan laba yang lebih tinggi. Namun jika 

kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka 
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manajemen cenderung melaporkan laba lebih konservatif. Karena rasa 

memiliki manajer terhadap perusahaan itu cukup besar, maka manajer 

lebih berkeinginan untuk memperbesar perusahaan. Dengan metoda 

konservatif, maka akan terdapat cadangan tersembunyi yang cukup 

besar untuk meningkatkan jumlah investasi perusahaan. 

2. Antara manajemen dan kreditor  

Manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena 

pada umumnya kreditor beranggapan bahwa perusahaan dengan laba 

yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh 

tempo. Dengan kata lain kreditor beranggapan akan mengurangi tingkat 

risiko utang tidak dibayar. Kreditor dengan melihat laba yang tinggi 

cenderung akan mudah dalam memberikan pinjaman. 

3. Antara manajemen dan pemerintah 

Manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini 

dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari 

pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan 

lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa 

konsekuensi. Misalnya harus menyediakan pelayanan publik yang lebih 

baik dan harus membayar pajak yang lebih tinggi. Berdasarkan hal 

tersebut maka inti dari hubungan keagenan bahwa di dalam hubungan 

keagenan terdapat pemisahan hubungan kepemilikan yaitu antara 

pemegang saham dengan pihak pengendali yaitu manajemen atau yang 

mengelola perusahaan. 
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2.1.4 Definisi Perpajakan 

Berdasarkan Undang- undang perpajakan No. 16 tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah “ 

Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak  

mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. 

Terdapat bermacam-macam defenisi pajak yang dikemukakan oleh 

para ahli. Namun demikian, berbagai defenisi tersebut memiliki tujuan dan 

inti yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga lebih 

mudah untuk dipahami. 

Menurut Adriani dalam Sukrisno dan Estralita (2012:4) pajak 

adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel 

M., dn Brock Horace R. yang dikutip oleh Aristanti Widyaningsih 

(2013:2) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke 

sector pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 
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mendpatakan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah 

dapat melaksanakan tugas- tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

Mardiasmo (2009:1) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari pengertian pengertian tersebut Widyaningsih (2013 :2) 

menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat 

memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dengan imbalan 

secara tidak langsung. 

Secara garis besar ciri- ciri yang terdapat pada pajak adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dasarnya atas undang- 

undang. 

2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung. 

3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran 

pemerintah, dimana jika terjadi kelebihan (surplus) maka akan 

diperunakan untuk membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi 

mengatur. 
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2.1.5 Konservatisme Akuntansi 

  Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai perbedaan 

permintaan akan verifiability untuk pengakuan laba dibandingkan rugi. 

Watts juga menyatakan bahwa konservatisme akuntansi muncul dari 

insentif yang berkaitan dengan biaya kontrak, litigasi, pajak, dan politik 

yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dan 

mengurangi pembayaran yang berlebihan kepada pihak–pihak seperti 

manajer, pemegang saham, pengadilan dan pemerintah. Konservatisme 

merupakan prinsip akuntansi yang penerapannya akan menyebabkan 

angka laba dan aset menjadi lebih rendah dan biaya serta utang menjadi 

lebih tinggi. Penerapan akuntansi yang konservatif akan menjadikan 

perusahaan untuk lebih mengantisipasi tidak adanya laba dan lebih cepat 

mengakui terjadinya kerugian sehingga menyebabkan understatement 

terhadap laba dalam periode kini yang dapat mengarahkan pada 

overstatement terhadap laba pada periode-periode berikutnya. 

Konservatisme juga bisa diartikan sebagai reaksi kehati-hatian 

dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan 

mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan 

bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain merupakan konvensi penting 

dalam laporankeuangan, konservatisme mengimplikasikan kehati-hatian 

dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aktiva. Konsep 

konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, 

manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan 
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akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian, atau hasil 

yang dianggap kurang menguntungkan (Dewi, 2004). 

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Wolk et al, (2001) dalam 

Jamaan (2008) yang menyebutkan bahwa konservatisme sebagai 

preferensi terhadap metode-metode akuntansi yang menghasilkan nilai 

paling rendah untuk aset dan pendapatan, sementara nilai paling tinggi 

untuk utang dan biaya, atau menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling 

rendah. Hal ini berakibat pada penundaan pengakuan aset dan pendapatan 

hingga aset atau pendapatan tersebut benar-benar telah diterima 

perusahaan walaupun kemungkinan adanya penerimaan aset sangat besar. 

Sebaliknya, pengakuan terhadap rugi atau biaya yang terjadi segera 

dilakukan. 

Konservatisme akuntansi menyatakan apabila ada beberapa 

alternatif akuntansi maka alternatif yang seharusnya dipilih adalah 

alternatif yang paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset atau 

pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya (Almilia, 2005). Chariri 

dan Ghozali (2007) juga menyatakan demikian, bahwa apabila perusahaan 

memilih suatu di antara dua teknik akuntansi yang ada, maka harus dipilih 

alternatif yang kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham. 

Apabila terdapat kondisi yang kemungkinan menimbulkan kerugian, maka 

harus segera diakui.  

Lebih lanjut, prinsip konservatisme sering dianggap sebagai prinsip 

yang pesimisme. Senada dengan beberapa penelitian yang telah 
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dipaparkan, pesimisme mengharuskan beban harus segera diakui, tetapi 

pendapatan diakui setelah ada kepastian realisasi (recognition), sedangkan 

aset bersih cenderung dinilai di 21 bawah harga pertukaran atau harga 

pasar sekarang dari harga perolehan. (Hendriksen dan Van Breda, 2000). 

Saat ini konsevatisme dikritik karena konservatisme cenderung 

melahirkan antikonservatisme pada periode sesudah konservatisme 

dilakukan, selain itu konservatisme bisa bertentangan dengan karakteristik 

kualitatif seperti kenetralan. Sebagai contoh, konservatisme dalam 

penilaian aset akan menguntungkan calon pembeli saham dengan korban 

pemegang saham saat ini. Hal ini bisa tercermin dari rendahnya harga 

pasar saham perusahaan, yang menguntungkan calon pembeli saham, 

tetapi tidak menguntungkan dari segi pemegang saham saat ini (Hanafi dan 

Halim, 2012: 41). 

Jadi dari beberpa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli, 

peneliti menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi itu mengukur 

aktiva dan laba dengan kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan 

bisnis yang dilingkupi suatu ketidak pastian yang tercermin dalam laporan 

keuangan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi pengguna laporan 

keuangan. 

2.1.3.1  Konservatisme Akuntansi dalam PSAK 

  Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan beberapa 

metode yang menerapkan prinsip konservatisme. Oleh karena itu 

konservatif merupakan salah satu metode yang dapat di gunakan 
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perusahaan dalam melaporkan lapran keuangannya. Hal tersebut akan 

mengakibat kan angka angka yang berbeda laporan keuangan yang pada 

akhirnya akan menyebab kan laba yang cenderung konservatif. Terdapat 

beberapa metode dalam penyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

terhadap penerapan prinsip konservatisme: 

1) PSAK  No.14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa 

perusahaan dapat mencatat biaya persediaaan dengan menggunakan 

salah satu dari metode FIFO (firs in last out), LIFO (last in firs out), 

rata rata tertimbang (weighted average). Dimana LIFO di anggap 

menghasilkan nilai laba yang lebih konservatif di bandingkan 

dengan metode yang lain nya. 

2) PSAK No.16 tentang aset tetap yang menyatakan bahwa berbagai 

metode penyusutan dapat mengalokasikan jumlah yang di susutkan 

secara sistematis dari suatu asset selama umur manfaat nya. Metode 

tersebut antara lain metode garis lurus (straight line method), 

Metode saldo menurun (diminishing balancing method), dan metode 

jumlah unit (sum of the unit method). Estimasi suatu asset didasarkan 

pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman 

perusahaan saat mengunakan aset yang serupa. 

3) PSAK No. 17 tentang akumulasi penyusutan yang menyatakan 

bahwa perusahaan dapat memilih untuk menggunakan salas satu dari 

metode penyusutan yang ditetapkan untuk mengalokasikan aset yang 

dapat disusutkan sepanjang masa manfaatnya.  
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2.1.6 Insentif Pajak 

 UNCTAD (United Nations Conference on Trade adnd 

Development) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif 

yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong 

perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor 

tertentu (Prasetyo, 2008). Insentif pajak merupakan pemberian fasilitas 

perpajakan yang di berikan kepada investor luar negri untuk aktifitas atau 

wilayah tertentu, sesuatu bentuk fasilitas perpajakan yang di berikan 

pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang 

bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus di bayar . 

contohnya pengecualian dari pengenaan pajak , penangguhan pajak, 

pengurangan dasar pengurangan pajak dan penurunan tarif pajak.   

2.1.7 Faktor  Non Pajak  

2.1.7.1 Growth Oppotrunities 

Pada 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). Pertumbuhan ini akan direspon positif 

oleh investor sehingga nilai pasar perusahaan yang konservatif lebih besar 

dari nilai bukunya sehingga akan tercipta goodwill. Pasar menilai positif 

atas investasi yang dilakukan perusahaan karena dari investasi yang 

dilakukan saat ini diharapkan perusahaan akan mendapatkan kenaikan arus 

kas di masa depan (Widya, 2005). Keadaan ini dapat memperlihatkan 
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perusahaan yang selalu tumbuh karena aset yang selalu bertambah. 

Peluang tumbuh akan tercermin dalam tingginya potensi laba suatu 

perusahaan. Hal ini dapat memperbesar biaya dan resiko politik yang 

harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang sedang 

tumbuh cenderung melaporkan labanya secara konservatif agar dapat 

mengurangi biaya dan resiko politik yang tinggi. Hal ini juga dilakukan 

untuk mengurangi perhatian yang berlebihan dari regulator dan analis 

sekuritas. 

Menurut natalia Raharja dan Amelia Sandra (2014 “ Perusahaan 

yang menggunakan prinsip konservatif terdapat cadangan tersembunyi 

yang digunakan untuk investasi, sehingga perusahaan yan konservatif 

cenderung dengan perusahaan yang berkembang”. Pertumbuhan 

perusahaan akan dinilai responsif terhadap investor karena nilai pasar 

perusahaan yang konservatif lebih tingi dari nilai bukunya sehingga akan 

terjadi goodwill. Hal ini akan membuat pasardan investor menilai positif 

terhadap perusahaan. Keadaan ini dapat memperlihatkan perusahaan yang 

selalu tumbuh karena aset yang selalu bertambah. Peluang tumbuh akan 

tercermin dalam tingginya potensi laba suatu perusahaan (Samsiah, 2016). 

2.1.7.2  Leverage  

  Leverage merupakan salah satu rasio solvabilitas yaitu rasio untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika 

perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan itu dilikuidasi. 

Rasio solvabilitas yang lain adalah dalam bentuk Debt to Equity 
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Ratio(DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (Total 

debt) dan total equitas. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana 

oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. 

 

2.1.7.3 Ukuran perusahaan/ Size 

  Ukuran perusahaan akan mempengaruhi tingkat biaya politis yang 

akan dihadapi perusahaan sehingga akan mempengaruhi penggunaan 

prinsip akuntansi yang konservatif (Sari dan Andhariani, 2009). Lebih 

lanjut, apabila perusahaan tergolong sebagai perusahaan yang besar, 

pemerintah akan lebih menyoroti perusahaan tersebut dan meminta 

perusahaan untuk meningkatkan pelayanan pablik dan tanggung jawab 

sosial. Dengan demikian, perusahaan akan menyelenggarakan akuntansi 

konservatif untuk mengurangi dorongan pemerintah tersebut. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan akan diukur dengan logaritma total aset 

perusahaan. 

2.1.7.4 Profitabilitas 

    Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

(Sartono, 2008:10). Rasio profitabilitas mengukur kemampuan para 

eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam 

bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atau penjualan, aset bersih 

perusahaan maupun modal sendiri (Putra, 2009: 205). Menurut Hanafi dan 

Halim (2012:81) rasio prifitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 
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mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba 

pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu.  

   

  Ada tiga rasio yang sering dibicarakan dalam rasio ini yaitu profit 

margin, return on total aset (ROA), dan return on equity (ROE).  

a.  Profit Margin 

Profit margin menghitung sejauh mana perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa 

diinterprestasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-

biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu.  

Rasio ini dapat dihitung sebagai berikut: 

Penjualan 

bersih Laba
 margin Profit   

Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit 

margin yang rendah menandakan penjualan tertalu rendah untuk 

tingkat biaya yang tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk 

tingkat penjualan yang tertentu, ada kombinasi dari dua hal tersebut. 

Secara umum rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan 

manajemen. 

b. Return on Asset (ROA) 

Analisis return on asset mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang 
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dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai aset tersebut. Rasio ROA dapat dihitung sebagai berikut: 

aset  Total

bersih Laba
 ROA   

c. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan 

oleh perusahaan untuk setiap satuan mata uang yang menjadi modal 

perusahaan. ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini dapat dihitung 

sebagai berikut: 

 saham Modal

bersih Laba
  ROE 

 

ROE perusahaan dikatakan baik apabila mampu berada diatas 

nilai rata-rata industrinya. Membandingkan ROE dengan perusahaan 

yang berbeda jenis dapat menghasilkan informasi yang bias. ROE 

tidak hanya untuk mengukur profitabilitas perusahaan, namun juga 

efisiensi perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki. ROE yang 

meningkat dapat diartikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan 

profit yang besar tanpa harus membesarkan modal. 
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2.2   Pandangan Islam Mengenai Konservatisme Akuntansi 

Allah berfirman dalam Qs. Al-baqarah: 282 yang berbunyi : 

                           

                            

                          

                             

                            

                              

                          

                       

      

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa 

bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika 
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kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; 

dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

Ayat ini menjelaskan bagaimana manusia harus berhati-hati dalam 

melakukan pencatatan. Allah SWT menjelaskan agar manusia dapat 

bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya. Semua transaksi yang 

berkaitan dengan hutang piutang dan segala pembayaran harus dicatat dengan 

benar.  

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh insentif pajak dan faktor nonpajak 

terhadap konservatisme akuntansi dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama (tahun) Judul Hasil 

1.  Verawaty, dkk 

(2015) 

Insentiv Pemerintah (Tax 

Insentives) dan faktor 

nonpajak terhadap 

konservatisme Akuntansi 

perusahaan Perbankan di 

Indonesia 

Hasil dari penelitiannya 
menyatakan bahwa leverage 
dan growth opportunities 
berpengaruh signifikan 
terhadap konservatisme 
akuntansi, sedangkan 
insentif pemerintah, earning 
pressure, ukuran 
perusahaan, kepemilikan 
menagerial dan kepemilikan 
publik tidak berpengaruh 
sinifikan terhadap 
konservatisme akuntansi. 

2.  Natalia Raharja 

dan Amelia Sandra 

(2014) 

Pengaruh Intensif Pajak dan 
Faktor Nonpajak Terhadap 
Konservatisme Akuntansi 
perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI tahun 
2007-2010 

Hasil dari penelitiannya 
menyatakan bahwa insentif 
pajak, earnings pressure, 
earning bath, dan 
growthopportunities 
berpengaruh signifikan 
terhadap konservatisme 
akuntansi, sementara 
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No Nama (tahun) Judul Hasil 

leverage dan ukuran 
perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap konservatisme 
akuntansi. 

3.  Resti (2012) Analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
konservatisme akuntansi 
 

Hasil uji parsial menyatkan 
bahwa litigasi, pajak, kontrak 
hutang, struktur kepemilikan, 
growth opportunities 
berpengaruh signifikan 
terhadap konservatisme 
akuntansi. Hasil uji secara 
simultan menyatakan bahwa 
secara bersama-sama variabel 
independen berpengaruh 
signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi. 

4.  Wicaksono (2012) Uji empiris faktor-faktor 
konservatisme akuntansi 
dalam perpajakan 

Hasil penelitiannya 
menyatakan insentif pajak, 
tingkat utang (debt), Earning 
Bath (ROE), dan ukuran 
perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi, 
sedangkan earning pressure 
dan kepemilikan manajerial 
tidak berpangaruh signifikan 
terhadap konservatisme 
akuntansi. 

     Sumber: data olahan, 2017 
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2.4 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan hipotesis yang telah dibangun pada bagian sebelumnya, 

berikut ini akan digambarkan kerangka pemikiran antar variabel  sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

    Kerangka pemikiran 

     

 

 Variabel independen     Variabel dependen  

 

 

 

       

      

      

      

 

      

 

      

                                                                           H6 

 

 

2.5 Pengembangan Penelitian 

2.5.1 Insentif pajak 

Dalam menghitung pajak penghasilan terutang dibutuhkan laporan 

keuangan mengenai laba yangdidapat perusahaan pada tahun berjalan. 

Tarif pajak yang menurun dan ditambah dengan insentif pajak yang 

diberikan UU Pajak kepada perusahaan yang telah menerbitkan saham di 

BEI membuat perusahaan semakin diuntungkan. Insentif pajak yang 

diberikan oleh pemerintah ini dimaksudkan agar perusahaan dapat 

membayar pajaknya dengan benar. Perubahan tarif ini akan memicu 

Insentif Pajak (X1) 
 

Growth Opportunities 

(X2) 
 Konservatisme 

Akuntansi (Y) 
 

Leverage  (X3) 
 

Ukuran perusahaan (X4) 
 

Profitabilitas (X5) 
 

Insentif pajak (X1) 

Profitabilitas (X5) 

Growth Opportunities (X2)  

Ukuran perusahaan (X4) 

Leverage (X3) 
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praktik konservatisme akuntansi pada tahun sebelum diberlakukannya tarif 

yang baru (Wicaksono: 2012). Dengan konservatisme, perusahaan dapat 

mengurangi present value pajak dengan jalan menunda pengakuan 

pendapatan (Sari:2004). 

Hasil penelitian Natalia Raharja dan Wicaksono (2012) 

menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. Wicaksono ( 2012 ) menambahkan bahwa 

perubahan tarif pajak penghasilan badan dari tarif progresif menjadi tarif 

tunggal menjadi pendorong terjadinya praktik konservatisme akuntansi . 

Sehingga dapat di rumuskan hipotesis pertama yang akan di uji yaitu:  

H1:Insentif pajak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

 

 

2.5.2    Growth Opportunities 

  Growth Opportunuties merupakan faktor yang paling penting 

dalam struktur modal, peluang tumbuh perusahaan di masa depan. 

Perusahaan yang memiliki prospek ke depannya yang baik akan 

mempunyai kesenjangan informasi tinggi antara manager dan investor luar 

tentang proyek perusahaan.  

  Menurut hasil penelitian Alfian dan Sabeni (2013) dalam 

Miftah,dkk (2017) dimana growth opportunity berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap konservatismeakuntansi. Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi juga memilikimotivasi untuk meminimalkan 
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laba. Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi akan berpotensi 

perusahaan terkena biaya politik yang besar, maka dari itu perusahaan 

yang sedang tumbuh akan memilih konservatisme akuntansi untuk 

memperkecil biaya politik yang harus ditanggung perusahaan. Tingkat 

pertumbuhan yang terus berfluktuasi semakin memperkuat strategi yang 

dimiliki perusahaan. Widya ( 2014 ) menambahkan perusahaan yang 

memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi mempunyai motivasi untuk 

meminimaliskan laba, semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan maka akan semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan 

tersebut dalam memilih akuntansi yang konservatif. 

 H2:Growth opportunities berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. 

 

2.5.3    Leverage 

  Leverage merupakan rasio keuangan yang dapat di pergunakan 

investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi. Rasio yang di gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

  Lo (2006) menyatakan jika perusahaan mempunyai hutang yang 

tinggi, maka kreditor juga mempunyai hak untuk mengetahui dan 

mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, 

asimetri informasi antara kreditor dan perusahaan berkurang karena 

manajer tidak dapat menyembunyikan informasi keuangan yang mungkin 
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akan dimanipulasi atau melebih-lebihkan aset yang dimiliki. Oleh karena 

itu, kreditor akan meminta manajer untuk melakukan pelaporan akuntansi 

secara konservatif agar perusahaan tidak berlebihan dalam melaporkan 

hasil usahanya. Lebih lanjut, 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).   

  Suryanawa ( 2014 ) menyatakan bahwa Leverage digunakan 

perusahaan untuk mengukur kondisi kemampuan perusahaantersebut 

dalam membayar kewajiban jangka panjangnya, dinilai dari utang yang 

disbandingkan dengan aset perusahaan tersebut ataupun dengan modal 

sendiri. Semakin tinggi nilai leverage suatu perusahaan maka kreditormem 

punyai hak lebih besar untuk mengawasi dan mengetahui penyelenggaraan 

operasi dan akuntansi perusahaan karena kreditor berkepentingan untuk 

mengamankan dananya.Dewi dan Sabeni (2013)  dalam Barkah dan Tiara   

(2016) menambahkan bahwaleverage merupakan faktor yang 

berpengaruhsignifikan dan positif terhadap konservatisme. 

  H3: Leverage berpengaruh  positif terhadap konservatisme akuntansi. 

2.5.4    Ukuran Perusahaan 

    Apabila suatu perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang 

berukuran besar, maka perusahaan akan menerapkan akuntansi yang 

konservatif. Perusahaan yang besar akan dihadapkan pada biaya politis 
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yang tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya politis tersebut perusahaan 

lebih menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif atau pernyataan 

laba yang disajikan tidak berlebihan. Biaya politik mencakup semua biaya 

(transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan 

tindakan-tindakan antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, 

tuntutan buruh dan lain sebagainya (Watts dan Zimmerman, 1978 dalam 

Almilia, 2004).  

    Perusahaan yang besar akan lebih disoroti pemerintah, sehingga 

pemerintah sebagai regulator negara di mana perusahaan tersebut berdiri 

akan mendorong perusahaan untuk membayar pajak yang tinggi bilamana 

laba usaha yang disajikan dalam laporan keuangan juga tinggi. Selain itu, 

pemerintah juga akan meminta kepada perusahaan tersebut untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, Lo (2005) menyatakan bahwa perusahaan 

yang berukuran besar cenderung akan melaporkan laba yang lebih rendah 

secara relatif permanen dengan menyelenggarakan akuntansi yang 

konservatif. 

 H4:  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. 

2.5.5    Profitabilitas 

   Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu dan 
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kemampuan suatu perusahaan dalam menhasilkan keuntungan (profit) 

pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. 

Hasil penelitian Lestari (2004) dalam Hans,dkk (2017)  

menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih 

tinggi akan memiliki kesempatan bersaing lebih baik dengan jenis 

perusahaan yang sama. Profitabilitas yang tinggi memberikan sinyal 

mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang.  

Profitabilitas yang tinggi akan membuat perusahaan memiliki laba 

ditahan yang banyak yang mengindikasikan adanya penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi. Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini 

diukur dengan Return on Equiity (ROE). Jika ROE perusahaan tinggi, 

maka jumlah laba ditahan akan meningkat dan menyebabkan pula 

peningkatan konservatisme akuntansi (Saputri, 2013) dalam (Hans,dkk 

2017). Penggunaan ROE untuk ukuran profitabilitas dalam penelitian ini 

dilandasi oleh alasan bahwa ROE memberi gambaran tentang kemampuan 

perusahaan dalam memberikan kompensasi keuangan kepada pemegang 

saham melalui ekuitas perusahaan. 

  H5: profitabilitas berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

 

 

 


