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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu 

orang atau lebih pemilik (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agen tersebut. Pendelegasian wewenang tersebut akan 

menimbulkan masalah keagenan (agency problem), yaitu ketidaksejajaran 

kepentingan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajemen 

perusahaan). Menurut teori agensi, agent harus bertindak secara rasional untuk 

kepentingan principalnya. Agent harus menggunakan keahlian, bijaksana, itikad 

baik, dan tingkah laku yang wajar, dan adil dalam memimpin perseroan. Dalam 

praktik timbul masalah karena terdapat kesenjangan kepentingan antara pemegang 

saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen 

sebagai agent. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikan 

memberikan pendapatan (return) yang maksimal, sedangkan pihak manajemen 

memiliki kepentingan terhadap perolehan incentives atas pengelolaan dana 

pemilik perusahaan. Agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan principal, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu suatu 

kondisi adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen 

sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder 
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sebagai pengguna informasi. Menurut Scott (2009:8) terdapat 2 macam asimetri 

informasi, yaitu: 

2.1.1.1. Adverse Selection 

Yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya memiliki 

lebih banyak pengetahuan tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan 

dengan investor selaku pihak luar. Informasi mengenai fakta yang mungkin dapat 

mepengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tidak 

disampaikan oleh manajer kepada pemegang saham. 

2.1.1.2. Moral Hazard 

Yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak seluruhnya 

diketahui oleh pemegang saham maupun kreditur. Sehingga manajer dapat 

melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak 

layak untuk dilakukan di luar sepengetahuan pemegang saham.  

Pemilihan metode konservatisme tidak terlepas dari kepentingan 

manajer untuk mengoptimalkan kepentingannya dengan mengorbankan 

kepentingan pemegang saham. teori akuntansi positif (Chariri dan Ghozali, 2007) 

menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan:  

1. Antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham)  

Apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding 

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 
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bonus, maka manajer melaporkan laba yang lebih tinggi. Namun jika kepemilikan 

manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka manajemen cenderung 

melaporkan laba lebih konservatif. Karena rasa memiliki manajer terhadap 

perusahaan itu cukup besar, maka manajer lebih berkeinginan untuk memperbesar 

perusahaan. Dengan metode konservatif, maka akan terdapat cadangan 

tersembunyi yang cukup besar untuk meningkatkan jumlah investasi perusahaan. 

Aset diakui dengan nilai terendah, ini berarti nilai pasar lebih besar daripada nilai 

buku.  

2. Antara manajemen dengan 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 dengan 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. 
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2.1.2 Teori Konservatif 

Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 2, 

konservatisme didefinisikan sebagai “a prudent reaction to uncertainty to try to 

ensure that uncertainty and risks inherent in business situations are adequately 

considered”. Konservatisme diartikan sebagai reaksi kehati-hatian terhadap 

ketidakpastian yang terjadi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Suwardjono 

(2014) mengatakan konservatisme adalah sikap atau aliran (mazhab) dalam 

menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar 

muncul (outcome) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Implikasi dari 

penerapan konservatisme adalah sikap kehati-hatian dalam pengakuan dan 

pengukuran pendapatan dan aset yang pada umumnya terlihat dari penggunaan 

metode akuntansi yaitu pelaporan laba dan aset yang lebih rendah atau pelaporan 

utang yang lebih tinggi. Konservatisme digunakan sebagai pengakuan awal untuk 

biaya dan rugi serta menunda pengakuan pendapatan dan keuntungan, sehingga 

menyebabkan understatement terhadap laba pada periode sekarang yang dapat 

mengarah pada overstatement terhadap laba pada periode-periode berikutnya.  

Konservatisme akuntansi menyatakan bahwa apabila ada beberapa 

alternatif akuntansi maka alternatif yang seharusnya dipilih adalah alternatif yang 

paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset atau pendapatan lebih besar 

dari yang seharusnya (overstate). Konservatisme saat ini lebih dikaitkan dengan 

kehati-hatian (prudance). Konservatisme merupakan reaksi yang berhati-hati atas 

ketidakpastian yang ada, sedemikian rupa agar ketidakpastian tersebut dan resiko 

yang berkaitan dalam situasi bisnis bisa dipertimbangkan dengan cukup memadai. 
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Ketidakpastian dan resiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan 

agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-

hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan 

keuangan(Abdul Halim, 2009: 41)  

2.1.3 Prinsip Akuntansi Konservatif 

Prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban 

sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya 

mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Berdasarkan 

prinsip konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang kerugian, Anda harus 

cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang 

keuntungan, Anda tidak harus mencatat keuntungan. Dengan demikian, laporan 

keuntungan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai aset yang lebih 

rendah demi untuk berjaga-jaga. Prinsip konservatisme juga dapat diterapkan 

dalam membuat perkiraan. Misalnya, jika bagian penagihan piutang yakin bahwa 

sekelompok piutang akan memiliki 3% piutang tidak tertagih, namun bagian 

penjualan cenderung yakin pada angka 5% lebih tinggi karena situasi penjualan 

industri yang lesu, angka 5% yang diambil saat membuat penyisihan piutang ragu-

ragu, kecuali ada bukti kuat untuk sebaliknya. Contoh lain dari penerapan prinsip 

konservatisme adalah LOCOM, di mana persediaan dicatat dengan harga yang 

terendah antara beban pembeliannya atau harga pasar saat ini. (Enni Savitri, 2016) 

Prinsip konservatisme adalah suatu prinsip yang mengimpikasikan bahwa 

nilai terendah dari aktiva dan pendapatan serta nilai tertinggi dari kewajiban dan 

beban yang sebaiknya dipilih untuk dilaporkan. Oleh karena itu, prinsip 
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konservatisme mengharuskan bahwa akuntan menampilkan sikap pesimistis 

secara umum ketika memilih teknik akuntansi untuk pelaporan keuangan 

(Belkaoi, 2011:288) 

2.1.4 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK 

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu 

timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di 

dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di 

dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka 

yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan 

laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam 

PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah: 

a. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat 

mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu 

FIFO (first in first out) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-

rata tertimbang. 

b. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi 

masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva 

didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman 

perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat 

tersebut haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen 

menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi 

sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan  saat 

ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan 
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untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong 

timbulnya laba yang konservatif. 

c. PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode 

amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk 

mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis 

sepanjang masa manfaatnya. 

d. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan 

bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat 

hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan 

perusahaanakan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila 

besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkatkan manfaat ekonomis di 

masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara handal, maka 

biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva. 

Dengan adanya pilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap angka-

angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan mempengaruhi hasil dari 

laporan keuangan tersebut. Penerapan konsep ini juga akan menghasilkan laba 

yang berfluktuatif akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran 

kas perusahaan pada masa yang akan datang (Sari dan Adhariani, 2009). 

2.1.5 Struktur Kepemilikan Manajerial 

Struktur kepemilikan manajerial mencerminkan persentase jumlah saham 

yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham yang ada dalam perusahaan 

(Widayati, 2011:38) Struktur kepemilikan manajerial mencerminkan persentase 
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jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham yang ada 

dalam perusahaan. Pada dasarnya pemilihan metode akuntansi juga dipengaruhi 

oleh manajer. Dengan kata lain kepemilikan manajer menentukan kebijakan dan 

pilihan manajemen terhadap metode akuntansi termasuk konservatif. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan antara kepentingan pemilik dan 

manajemen adalah dengan melibatkan manajemen dalam struktur kepemilikan 

saham yang cukup besar. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen maka 

manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham 

untuk meningkatkan nilai perusahaan salah satunya dengan menerapkan 

konservatisme akuntansi (Tarjo, 2010) 

Jika kepemilikan manajerial semakin rendah, maka manajer akan 

cenderung kurang konservatif atau cenderung meningkatkan laba yang dilaporkan. 

Hal ini terjadi karena sering kali kinerja manajemen dinilai dari seberapa besar 

target dipenuhi oleh manajer. Target suatu perusahaan biasanya diorientasikan 

dengan laba, maka semakin tinggi laba kinerja manajemen semakin baik sehingga 

manajer mendapat bonus yang lebih banyak (dengan asumsi ada perjanjian bonus 

plan). Hal tersebut yang mendorong manajer melaporkan laba lebih besar 

(Suaryana, 2008). Pernyataan dari Suaryana (2008) mengindikasikan bahwa jika 

manajer memiliki kepemilikan saham yang besar, maka manajer akan lebih 

cenderung melaporkan laba secara konservatif karena rasa memiliki manajemen 

terhadap perusahaan cenderung lebih besar sehingga manajemen cenderung 

berkeinginan  untuk memperbesar perusahaan dengan menggunakan cadangan 

tersembunyi yang dapat meningkatkan jumlah investasi. Nilai pasar perusahaan 
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akan lebih besar dari nilai buku karena nilai aset diakui perusahaan dengan nilai 

paling rendah. Oleh karena itu pasar dan investor akan menilai positif akan hal ini. 

2.1.6 Profitabilitas 

Menurut Padmawati dan Fachrrurozie (2015) dalam Egi Putra Utama 

(2018) rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga gambaran 

tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. 

Profitabilitas dapat diproksikan dengan Return On Asset (ROA) yang 

menggambarkan sejauh mana aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa 

menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi 

suatu perusahaan terutama untuk menganalisis kinerja manajemen. Menurut 

Suharli dan Oktorina (2005) dalam Alif (2018), profitabilitas dapat diukur melalui 

jumlah laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan 

tingkat pengembalian ekuitas pemilik. 

Profitabilitas dapat diukur dengan tiga rasio yang sering dibicarakan, 

yaitu: Profit Margin, Return On Total Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

1. Profit Margin  

Menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada 

analisis common size untuk laporan laba-rugi. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga 
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sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di 

perusahaan pada periode tertentu. Rasio profit margin bisa dihitung sebagai 

berikut: 

Profit Margin  =   Laba Besih  =    802 

   Penjualan            16.405 

     =  0,049 atau 4,9% 

Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang 

rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang 

tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau 

kombinasi dari kedua hal tersebut. Secara umum rasio yang rendah bisa 

menunjukkan ketidakefisienan. Rasio ini cukup bervariasi dari industri ke 

industri, sebagai contoh industri retailer cenderung mempunyai profit margin 

yang lebih rendah dibandingkan dengan industri manufaktur (Abdul Halim, 2009: 

82) 

2. Return on Asset (ROA)  

Rasio profitabilitas yang lain adalah Return on Asset (ROA). Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 

aset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (Return On Investment). 

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi 

manajemen. Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut: 
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ROA  =  Laba Bersih   =  802 

  Total Aset           12.698 

     =       0,063  atau 6,3% 

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti 

efisiensi manajemen. (Abdul Halim, 2009: 82) 

3. Return On Equity (ROE) 

Rasio profitabilitas lain adalah Return On Equitu (ROE). Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham 

tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang 

saham. Rasio ROE bisa dihitung sebagai berikut (Abdul Halim, 2009: 84):  

ROE = Laba Bersih  =  802 

           Modal Saham             4.353 

    =  0,1842 atau 18,42% 

2.1.7 Likuiditas 

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar dan tepat waktu sehingga 

likuiditas sering disebut dengan short term liquidity. (Irham Fahmi, 2011: 174) 

Selain itu Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses atau 

kegagalan perusahaan. Penyediaan kebutuhan uang tunai dan sumber-sumber 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut ikut menentukan sampai seberapakah 

perusahaan itu menanggung risiko. Likuiditas merupakan kemampuan untuk 

mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Jangka 

pendek secara konvensional dianggap periode hingga satu tahun meskipun jangka 
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waktu ini dikaitkan dengan siklus operasi normal suatu perusahaan (periode waktu 

yang mencakup siklus pembelianproduksi-penjualan-penagihan).  

Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian 

besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus 

segera dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah likuid, dan 

sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah ilikuid.  

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Dua rasio 

likuiditas jangka pendek yang sering digunakan adalah rasio lancar dan rasio 

quick (sering juga disebut acid test ratio).  

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan berubah 

menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis). Berikut ini 

perhitungan rasio lancar untuk perusahaan ABC. 

 

Current Ratio =  Aset Lancar   =   7.539 

         Kewajiban Lancar  3.400 

      =  2,2 

Rasio diatas bisa diinterpretasikan sebagai berikut: setiap Rp1 utang 

dijamin oleh Rp2,2 aktiva lancar. Rasio lancar untuk perusahaan yang normal 

berkisar pada angka 2, meskipun tidak ada standar yang pasti untuk perusahaan 
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yang normal berkisar pada angka 2, meskipun tidak ada standar yang pasti untuk 

penentuan rasio lancar yang seharusnya. Rasio yang rendah menunjukkan risiko 

likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya 

kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap 

profitabilitas perusahaan. Aktica lancar secara umum menghasilkan return yang 

lebih rendah dibandingkan dengan aktiva tetap. (Abdul Halim, 2009: 75) 

2. Rasio quick 

Dari ketiga komponen aktiva lancar (kas, piutang, dan persediaan). 

Persediaan biasanya dianggap merupakan aset yang paling tidak likuid. Hal ini 

berkaitan dengan semakin panjangnya tahap yang dilalui untuk sampai menjadi 

kas, yang berarti waktu yang diperlukan untuk menjadi kas semakin lama, dan 

juga ketidakpastian nilai persediaan. Meskipun persediaan dicantumkan dalam 

nilai perolehan/cost, sedangkan apabila persediaan laku, kas yang diperoleh sama 

dengan nilai jual yang secara umum lebih besar dibandingkan dengan nilai 

perolehan. Dengan alasan di atas, persediaan dikeluarkan dari aktiva lancar untuk 

perhitungan rasio quick. Berikut ini perhitungan rasio quick.  

Rasio quick  = Aktiva lancar – Persediaan    

   Kewajiban Lancar 

  =  7.539 – 2.623 

         3.400 

  =  1,4 

Angka di atas bisa diinterpretasikan sebagai berikut: “setiap Rp1 utang 

dijamin oleh Rp1,4 aktiva lancar di luar persediaan”. Sama seperti halnya rasio 
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lancar, angka yang terlalu tinggi untuk persediaan menunjukkan indikasi 

kelebihan kas atau piutang, sedangkan angka yang terlalu kecil menunjukkan 

resiko likuiditas yang lebih tinggi. (Abdul Halim, 2009: 76) 

Berdasarkan pengertian diatas, semakin besar rasio likuiditas maka 

perusahaan akan semakin berhati-hati, karena dengan meningkatnya aktiva lancar 

suatu perusahaan, biaya-biaya juga semakin tinggi, dan manajer cenderung 

melakukan prosedur menurunkan laba agar biaya politis tersebut tidak meningkat, 

sehingga perusahaan akan lebih konservatif. 

2.1.8 Leverage 

Leverage diartikan sebagai rasio seberapa besar..kemampuan perusahaan 

membiayai asetnya dengan utang dan..merupakan indikator tingkat keamanan dari 

para kreditor. Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan utang. Penggunan utang yang telalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage 

(utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak   dalam tingkat utang yang tinggi dan 

sulit untuk melepaskan beban utang yang layak diambil dan dari mana sumber-

sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang (Irham Fahmi, 2011: 127). Hal 

ini mendorong kreditor untuk meminta prinsip yang cenderung konservatif dalam 

menyajikan laba agar pengembalian dan keamanannya terjamin. Hasil penelitian 

dari Yogi Azif Arsanto  (2017) menunjukkan leverage berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi.  

Perusahaan yang telah go public tentunya tidak akan lepas dari hutang 

yang dapat digunakan untuk memperluas usahanya secara ekstensifikasi maupun 
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intesifikasi. Hutang yang digunakan untuk memperbesar ukuran perusahaan dapat 

diperoleh dari kreditor seperti bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya. 

Rasio leverage yang digunakaan untuk memproksikan debt covenant 

yangmerupakan salah satu hipotesis dalam teori akuntansi positif. Leverage 

menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan merupakan 

indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Jika perusahaan telah 

diberi pinjaman oleh kreditor, maka kreditor secara otomatis mempunyai 

kepentingan terhadap terhadap keamanan dana yang ia pinjamkan, yang 

diharapkan dapat menghasilkan keuntungan (Dita, 2017). 

Leverage diukur menggunakan Debt To Assets Ratio (debt ratio), Debt To 

Equity Ratio dan Long Term Debt To Equity Ratio.  

1. Debt to Assets Ratio (debt ratio) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan hutang dengan total 

aktiva. Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva (Kasmir, 2014:156). 

Rasio ini menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Rasio 

yang tiggi berarti perusahaan menggunakan leverage keuangan (financial 

leverage) yang tinggi. Penggunaan financial leverage yang tinggi akan 

meningkatkan Rentabilitas Modal Saham (Return On Equity atau ROE) dengan 

capat, tetapi sebaliknya apabila penjualan menurun, rentabilitas modal saham 

(ROE) akan menurun cepat pula. Risiko perusahaan dengan financial leverage 

yang tinggi akan semakin tinggi pula. 
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Untuk Perusahaan ABC, contoh ratio leverage sebagai berikut: 

DAR =   Total Utang  = 3.400 + 4.945 

   Total Aset        12.698 

    =  0,66  

Perusahaan ABC menggunakan dana dari kreditur 66% dari total dananya, 

yan berarti cukup besar. Rasio di atas juga bisa diinterpretasikan sebagai berikut: 

setiap Rp0,66 utang perusahaan dijamin oleh Rp1 aset perusahaan. (Abdul Halim, 

2009:79) 

2. Debt to Equity Ratio 

Pengukuran lain untuk struktur modal yaitu dengan menggunakan debt to 

equity ratio. Pengukuran ini digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. 

Rasio ini dicari dengan membandingkan seluruh hutang yang terdiri dari hutang 

lancar dan hutang jangka panjang dengan seluruh ekuitas. Manfaat rasio ini yaitu 

untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik 

perusahaan (Kasmir, 2014:157). 

3. Long Term Debt to Equity 

Pengukuran struktur modal selanjutnya adalah Long Term Debt To Equity 

Ratio (LTDtER). Rasio ini merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Tujuan pengukuran ini yaitu untuk mengukur seberapa bagian dari 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan 
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cara membandingkan hutang jangka panjang dengan modal sendiri (Kasmir, 

2014:159). 

2.1.10 Growth Opportunities 

Growth opportunities adalah kesempatan perusahaan untuk melakukan 

investasi pada hal-hal yang menguntungkan (Saputra, 2016). Perusahaan dengan 

growth opportunities yang tinggi akan cenderung membutuhkan dana dalam 

jumlah yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan tersebut pada masa yang 

akan datang. Pada perusahaan yang menggunakan prinsip konservatif terdapat 

cadangan tersembunyi yang digunakan oleh investasi, sehingga perusahaan yang 

konservatif identik dengan perusahaan yang tumbuh (Mayangsari, 2002 dalam 

Susanto dan Ramadhani, 2016).  

Pertumbuhan merupakan elemen yang terjadi dalam siklus perusahaan. 

Pertumbuhan ini akan direspon positif oleh investor sehingga nilai pasar 

perusahaan yang konservatif lebih besar dari nilai bukunya sehingga akan tercipta 

goodwill (Wulandari, Andreas, dan Ilham, 2014). Hal ini akan membuat pasar dan 

investor menilai positif terhadap perusahaan. Pasar menilai positif atas investasi 

yang dilakukan perusahaan, karena dari investasi yang dilakukan ini diharapkan 

perusahaan akan mendapatkan kenaikan kas. 

Pengukuran Growth Opportunities yaitu menggunakan Market to Book 

Value of Equity dan Price Earning Ratio. 

1. Market to Book Value Asset (MBVA)  



 32 

Market to Book Value Asset didasari bahwa prospek pertumbuhan 

perusahaan terefleksi dalam harga saham, pasar menilai perusahaan tumbuh lebih 

besar dari nilai bukunya (Alif, 2018) 

2. Market to Book Value of Equity  

Rasio ini menunjukkan besarnya perbandingan antara nilai pasar saham 

dengan besarnya ekuitas perusahaan. Rasio ini mencerminkan pasar yang menilai 

return dari investasi perusahaan di masa datang akan lebih besar dari return yang 

diharapkan dari ekuitasnya. Rasio market to book value of equity merupakan nilai 

sekarang dari pilihan-pilihan perusahaan untuk membuat investasi di masa depan 

(Fatmariani, 2013) dalam (Alif, 2018). 

Berikut contoh perhitungan Market to Book Value of Equity Pada salah 

satu perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ-45 di BEI tahun 2015: 

Dimana jumlah saham yang beredar perusahaan ABCD misalkan 

15.000.000 lembar, Closing Price misalkan 15.000 dan Total Ekuitas sebesar 

11.698.787.000.000 maka Market to Book Value of Equity ratio ABCD adalah 

sebagai berikut: 

MBVE =   Jumlah saham yang beredar x Harga Penutupan Saham 

    Total Ekuitas 

Penyelesaian: 

  MBVE  = 15.000.000 x 15.850 

                   11.698.787.000.000 

    = 0,02  

Perusahaan terdiri dari nilai atas asset yang tertera dan kesempatan 

investasi di masa depan atau kesempatan tumbuh. Semakin rendah proporsi dari 
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nilai perusahaan yang direpresentasikan dengan asset yang tertera maka semakin 

tinggi kesempatan tumbuh perusahaan tersebut. Myers menggambarkan peluang 

investasi potensial ini sebagai call options, yang nilainya bergantung pada 

kemungkinan bahwa manajemen akan menggunakannya. Seperti call options, 

kesempatan tumbuh tersebut merepresentasikan nilai yang nyata dari perusahaan. 

growth opportunities seperti pengeluaran diskresioner sebagai proyek perluasan 

kapasitas, pengenalan produk baru, akuisisi perusahaan lain, investasi atas merk 

melalui iklan, dan bahkan pemeliharaan dan penggantian atas aset yang ada. Porsi 

yang signifikan dani nilai pasar atas modal dibukukan dengan bahkan 

pemeliharaan dan penggantian atas aset yang ada. Porsi yang signifikan dani nilai 

pasar atas modal dibukukan dengan growth opportunities. Sebagai tambahan, 

hasil yang empiris menyimpulkan bahwa growth opportunities mempengaruhi 

berbagai keputusan kebijakan perusahaan.  

2.1.11 Indeks Bursa 

2.1.11.1 Indeks LQ-45 

Indeks LQ-45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas (liquid) yang 

tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas 

likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan 

kapitalisasi pasar. 

2.1.11.2 Kriteria Pemilihan Saham Indeks LQ-45 

Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama likuiditas, 

transaksi adalah nilai transaksi dipasar reguler, sesuai dengan perkembangan pasar 
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dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas. Maka sejak review bulan Januari 

2005. Jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai 

ukuran likuiditas. Sehingga kriteria suatu emiten untuk dapat masuk dalam 

perhitungan indeks LQ-45 adalah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai 

berikut: 

1) Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan 

2) Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume, dan frekuensi 

transaksi. 

3) Jumlah hari pedagangan di pasar reguler  

4) Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu 

5) Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di 

atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan 

perusahaan tersebut. 

2.1.11.3 Evaluasi Indeks dan Pergantian Saham 

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja 

emiten-emiten yang masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 setiap tiga bulan 

sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. 

Pergantian saham akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan 

Februari dan Agustus. 
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2.1.12 Perspektif Akuntansi Dalam Islam 

 

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 
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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 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”. 

 

“Dan sesungguhnya mereka hampir mamalingkanmu dari apa yang telah Kami 

wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap 

Kami; dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambilmu jadi sahabat yang 

setia. (QS. 17:73) Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu 

hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. (QS. 17:74) Kalau terjadi 

demikian, benar-benarlab, Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat 

ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan 

kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap Kami. (QS. 

17:75)” (al-Israa’: 73-75) 

 

 Pada ayat tersebut dijelaskan peranan akuntansi (pencatatan) yang tidak 

hanya memelihara harta,tetapi juga meneliti dan merinci pendapatan, menutup 

kesalahpahaman, mengatur transaksi-transaksi, serta meredam konflik dan 

kezaliman.   

Selain itu juga untuk memelihara keuangan (hifzul amwal), menguatkan 

persaksian bila terjadi perdebatan di depan pengadilan ketika terjadi perselisihan, 

membantu dalam mengambil keputusan, menentukan hasil usaha yang akan di 

zakatkan, menentukan hak-hak kawan yang berserikat, dan menentukan imbalan, 

balasan atau sanksi dalam mengevaluasi usaha manusia. 
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2.2Penelitian Terdahulu 

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 

Tabel 2.1 

Daftar Tabel Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Judul 

Metode Penelitian 

Hasil Persamaa  Perbedaan 

1 Egi Putra 

Utama 

(2018) 

Pengaruh 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, 

Kepemilikan 

Manajerial Dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Kepemilikan 

manajerial. Sampel 

penelitian yang 

digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Menggunaka

n variabel 

independen 

Likuiditas 

dan Growth 

Opportunitie

s. Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Profitabilitas 

memiliki 

pengaruh parsial 

atau individu 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Leverage  

memilik pengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

 

 

2  

Alif Aditya 

Darma 

Saputra 

(2018) 

Pengaruh Debt 

Covenant, Growth 

Opportunities, 

Political Cost, 

Bonus Plan, Dan 

Profitabilitas 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen  

Menggunaka

n variabel 

independen 

Kepemilikan 

Manajerial 

dan 

 

growth 

opportunities 

secara parsial 

tidak memiliki 

pengaruh 
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Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

Profitabilitas dan 

Growth 

Opportunities. 

Sampel penelitian 

yang digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Likuiditas . 

Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

 

Profitabilitas 

secara parsial 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

 

2 Verawaty et 

al 

(2017) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage Dan 

Profitabilitas 

Terhadap Tingkat 

Konservatisme 

Akuntansi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2013-2015 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen 

Kepemilikan 

Manajerial. 

Leverage dan 

Profitabilitas. 

Sampel penelitian 

yang digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Menggunaka

n variabel 

independen 

Likuiditas 

dan Growth 

Opportunitie

s. Data yang 

digunakan 

merupakan 

pada Indeks 

LQ-45 tahun 

2013-2017. 

 

Kepemilikan 

Manajerial tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

konservatisme 

akuntansi 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

penerapan 

tingkat 

konservatisme 

akuntansi dalam 

sebuah 

perusahaan 

Leverage tidak 

berpengaruh pada 

tingkat 

konservatisme 

akuntansi 

3 Dita Yuliarti 

(2017) 

Pengaruh 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Ukuran Dewan 

Komisaris Dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Leverage dan 

Menggunaka

n variabel 

independen 

Likuiditas 

dan Growth 

Opportunitie

s. Data yang 

digunakan 

merupakan 

Kepemilikan 

Manajerial tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Profitabilitas 

berpengaruh 
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Konservatisme 

Akuntansi 

Profitabilitas. 

Sampel penelitian 

yang digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

 

negatif signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

Leverage 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

 

4 Yoga Azif 

Arsanto 

(2017) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Institusional, 

Leverage, 

Political Cost, 

Size, Dan Growth 

Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen 

Growth, dan 

Leverage  . Sampel 

penelitian yang 

digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Menggunaka

n variabel 

independen 

Likuiditas 

dan 

Profitabilitas. 

Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

 

Growth tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

Leverage  

Berpengaruh 

positif terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

5 Hans 

Hananto 

Andreas 

et al 

(2017) 

Konservatisme 

Akuntansi Di 

Indonesia 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen Growth 

dan Profitabilitas. 

Sampel penelitian 

yang digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Menggunaka

n variabel 

independen 

Likuiditas 

dan 

Kepemilikan 

Manajerial. 

Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

Company Growth 

yang diukur 

dengan 

pertumbuhan 

penjualan 

berpengaruh 

positif terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Profitability yang 

diukur dengan 

ROE berpengaruh 

positif terhadap 
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2013-2017. 

 

konservatisme 

akuntansi. 

6 Hery 

Septianto 

(2016) 

Pengaruh Debt 

Covenant, 

Financial 

Distress, Resiko 

Litigasi dan 

Growth 

OpportunitiesTer

hadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen Growth 

. Sampel penelitian 

yang digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Menggunaka

n variabel 

independen  

Kepemilikan 

Manajerial, 

Likuiditas 

dan 

Profitabilitas. 

Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

 

Growth 

Opportunities 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

7 Aulia 

Ramadhona 

(2016) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Struktur 

Kepemilikan 

Institusional, 

Ukuran 

Perusahaan Dan 

Leverage 

Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Leverage . Sampel 

penelitian yang 

digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Menggunaka

n variabel 

independen  

Likuiditas, 

Profitabilitas 

dan Growth. 

Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

 

Struktur 

Kepemilikan 

Manajerial 

(SKM) tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap variabel 

Konservatisme 

Leverage 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

 

8 Enni Savitri 

(2016) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan 

Institusional, Debt 

Covenant Dan 

Growth 

Opportunities 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen  

Growth 

Oppertunities. 

Menggunakan 

variabel 

independen  

Kepemilikan 

Manajerial, 

Likuiditas 

dan 

Profitabilitas. 

Growth 

Opportunities 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap variabel 

Konservatisme. 
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Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

Sampel penelitian 

yang digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

 

9 Radyasinta 

Surya 

Pratanda 

et al 

(2016) 

 
 

Pengaruh 

Mekanisme Good 

Corporate 

Governance, 

Likuiditas, 

Profitabilitas, Dan 

Leverage 

Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen  

Likuiditas, 

Profitabilitas dan 

Leverage. Sampel 

penelitian yang 

digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Menggunaka

n variabel 

independen  

Kepemilikan 

Manajerial 

dan Growth 

Opportunitie

s. Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

 

Likuiditas, dan 

Profitabilitas, 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Leverage 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

10 Ni Kd Sri 

Lestari Dewi 

et al 

(2014) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Leverage, Dan  

Financial 

Distress Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi 

Menggunakan 

variabel dependen 

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen  

Kepemilikan 

Manajerial. Sampel 

penelitian yang 

digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Menggunaka

n variabel 

independen  

Profitabilitas, 

Likuiditas 

dan Growth 

Opportunitie

s. Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

 

Struktur 

Kepemilikan 

Manajerial 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi terdapat 

pengaruh yang 

signifikan positif 

11 Yogie 

Ramadhoni 

(2014) 

Pengaruh Tingkat 

Kesulitan 

Keuangan 

Perusahaan, 

Risiko Litigasi, 

Struktur 

Menggunakan 

variabel dependen  

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen  

Menggunaka

n variabel 

independen  

Profitabilitas, 

Likuiditas 

dan Growth 

Secara secara 

partial terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

struktur 

kepemilikan 
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Kepemilikan 

Manajerial dan 

Debt Convenant 

Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi  ( studi 

empiris pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI ) 

Kepemilikan 

Manajerial. Sampel 

penelitian yang 

digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Opportunitie

s. Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

 

manajeral 

terhadap 

Konservatisme 

pada perusahaan 

Manufaktur 

 

12 Arif Duta 

Pramana 

(2010) 

Pengaruh 

Mekanisme 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas, Dan 

Leverage 

Terhadap 

Konservatisme 

Akuntansi Di 

Indonesia 

Menggunakan 

variabel dependen  

konservatisme 

akuntansi dan 

variabel 

independen  

Profitabilitas dan 

Leverage. Sampel 

penelitian yang 

digunakan, 

perusahaan yang 

listed di BEI. 

Menggunaka

n variabel 

independen  

Kepemilikan 

Manajerial, 

Likuiditas 

dan Growth 

Opportunitie

s. Data yang 

digunakan 

merupakan 

data pada 

Indeks LQ-

45 tahun 

2013-2017. 

 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

Leverage 

Berpengaruh 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi 

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, (Desember 2018) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Fenomena-fenomena Konservatisme 

Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage, Growth Opportunities Pada Konservatise Akuntansi 

Basis Teori: Teori Keagenan, Teori Konservatif, dan Prinsip 

Konservatif 

 

Struktur Kepemilikan 

Manajerial 

Profitabilitas 

Leverage 

Growth Opportunities 

Likuiditas 
Konservasime 

Akuntansi 

Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka 

pemikiran mengenai pilihan perusahaan terhadap penerapan akuntansi konservatif 

dan pengaruhnya terhadap reaksi investor maka hipotesis yang dapat 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1) Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap akuntansi 

konservatif  

Menurut Rohminatin (2016) kepemilikan saham oleh perusahaan 

merupakan mekanisme yang digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai 

dengan kepentingan perusahaan, karena di dalam kepemilikan saham tersebut 

terdapat persentase saham yang dimiliki manajer. 

Kepemilikan manajerial yang tinggi akan mempengaruhi motivasi kerja 

manajer dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya rasa memiliki manajer 

terhadap perusahaan maka kelangsungan usaha akan berjalan dengan baik. 

Manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta lebih 

mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan bonus ataupun 

kepentingannya sendiri.  

Motivasi manajer tidak lagi untuk mendapatkan bonus yang tinggi semata 

akibat laba yang meningkat melainkan karena rasa memiliki manajer terhadap 

perusahaan tersebut. Semakin besar kepemilikan manajerial yang di proksikan 

dengan persentase kepemilikan saham manajemen maka manajerial akan semakin 

konsen terhadap persentase kepemilikannya sehingga kebijakan yang diambil 

semakin konservatif. Selain itu manajer juga dapat memenuhi keinginan 
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kepemilikan institutional dan publik yang hanya berharap return berupa deviden 

dan capital gain yang tercermin dari laba perusahaan yang tinggi. 

Hasil Penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Aulia Ramadhona (2016) 

menunjukkan bahwa Struktur kepemilikan manajerial  tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Ni Kd Sri Lestari 

Dewi et al (2014) bahwa Struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap 

konservatidme akuntansi. 

2) Pengaruh Return on Asset terhadap akuntansi konservatif 

Menurut Verawaty (2017) Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu 

dasar penilaian kondisi suatu perusahaan terutama untuk menganalisis kinerja 

manajemen. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka akan 

cenderung memilih akuntansi yang konservatif, karena konservatisme digunakan 

oleh manajer untuk mengatur laba agar terlihat rata dan tidak terlalu memiliki 

fluktuasi Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan cenderung menggunakan 

akuntansi yang konservatif untuk melakukan manajemen laba agar laba tidak 

begitu mengalami fluktuasi. 

Profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan perusahaan meningkatkan 

daya saing antar perusahaan dengan cara membuka lini atau cabang yang baru 

serta memperbesar atau membuka investasi baru. Menurut Lasdi (2008), 

hubungan antara profitabilitas dan konservatisme akuntansi adalah dihubungkan 

dengan adanya aspek biaya politis. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi 

akan menghasilkan laba yang tinggi sehingga akan ada aspek biaya politis yang 

tinggi seperti pajak yang besar. Hal ini menyebabkan perusahaan dengan 
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profitabilitas tinggi lebih memilih menerapkan akuntansi yang konservatif dalam 

rangka mengurangi biaya politis tersebut.  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Egi Putra Utama (2016) 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Alif Aditya (2018) bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

3) Pengaruh Current Ratio perusahaan terhadap akuntansi konservatif 

Rasio Likuiditas (liquidity ratio) mengukur seberapa mudah perusahaan 

dapat memegang kas (Brealey, Myers & Marcus, 2008:72). Rasio likuiditas 

adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban 

jangka pendeknya. Rasio likuiditas antara lain dapat dihitung dengan: Current 

Ratio, Cash Ratio, dan Quick Ratio. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, karena 

berarti aktiva lancar yang digunakan untuk membayar hutang lancar semakin 

besar. Pada penelitian ini likuiditas diproksikan dengan current ratio. Likuditas 

yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Kondisi 

keuangan perusahaan yang kuat dan kredibel otomatis akan membuat biaya politis 

yang melekat pada perusahaan tersebut semakin besar, contohnya bisa jadi adanya 

tuntutan karyawan untuk menaikkan gaji dan upah. Berdasarkan pada hipotesis 

biaya politik, semakin besar rasio likuiditas maka perusahaan akan semakin 

berhati-hati, karena dengan meningkatnya aktiva lancar suatu perusahaan, biaya-

biaya politik juga semakin tinggi, dan manajer cenderung melakukan prosedur 

menurunkan laba agar biaya politis tersebut tidak meningkat, sehingga perusahaan 

akan lebih konservatif.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Hardinsyah (2013) menyatakan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.   

4) Pengaruh Debt to Total Asset terhadap akuntansi konservatif 

Ketika perusahaan memilih untuk menambah pembiayaan melalui 

pinjaman maka perusahaan akan menunjukkan kinerja yang baik untuk 

mendapatkan pinjaman. Perusahaan akan cenderung menyajikan laporan 

keuangan yang kurang konservatis atau optimis melalui cara menaikan nilai 

pendapatan dan aktiva setinggi mungkin, serta menurunkan liabilitas dan beban. 

Hal ini merupakan salah satu upaya perusahaan tersebut untuk meyakinkan 

pemberi pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan akan terjamin. Rasio leverage 

tinggi yang dimiliki perusahaan mendorong manajemen untuk cenderung 

menurunkan konservatisme dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga, 

leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Noviantari dan Ratnadi (2015) mengatakan bahwa semakin tinggi 

leverage maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin tidak konservatif. 

Hasil Penelitian sebelumnya dilakukan Oleh Egi Putra Utama (2018) 

menunjukkan bahwa Leverage memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

konservatisme akuntansi. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Verawaty (2017) 

bahwa Leverage memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap konservatisme 

akuntansi.  
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5) Pengaruh Growth Opportunities terhadap akuntansi konservatif 

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari kesempatan bertumbuh 

(growth opportunities). Perusahaan untuk tumbuh dan berkembang membutuhkan 

kesempatan dan peluang. Selain growth opportunities, perusahaan juga 

membutuhkan dana dimana terdapat tantangan bagi manajer untuk 

menyeimbangkan pendapatan dan penggunaan utang yang diperlukan perusahaan. 

Semakin tinggi kesempatan bertumbuh perusahaan maka semakin besar 

kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Besarnya dana yang dibutuhkan 

perusahaan menyebabkan manajer menerapkan prinsip konservatisme agar 

pembiayaan untuk investasi dapat terpenuhi, yaitu dengan meminimalkan laba 

(Fatmariani, 2013). 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alif Aditya (2018) 

menunjukkan bahwa growth opportunities berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Susilo dan Aghni (2014) bahwa 

kesempatan bertumbuh perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi.   
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2.5  Paradigma Penelitian 

Pengaruh variabel yang terdiri dari struktur kepemilikan manajerial, return 

on asset, current ratio, debt to total asset dan growth opportunities yang 

mempengaruhi konservatisme akuntansi digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Paradigma Penelitian 

Keterangan: 

X1,X2,X3,X4,X5  = Variabel independen 

Y = Variabel dependen  

 = Pengaruh variabel X secara parsial  

 = Pengaruh variabel secara simultan 

 

 

Struktur Kepemilikan Manajerial (X1) 

 

Return on Asset (X2) 

Current Ratio (X3) 

 

Debt to Total Asset (X4) 

 

Growth Opportunities (X5) 

 

Konservatisme 

Akuntansi (Y) 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

H1  : Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh pada 

penerapan konservatisme akuntansi. 

H2  : Return on Asset berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

H3  : Current Ratio berpengaruh terhadap konservatisme perusahaan. 

H4  : Debt to Total Asset  berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

H5  :  Growth Opportunities berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

H6  :  Struktur Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage 

dan Growth Opportunities secara simultan mempengaruhi 

konservarisme akuntansi 

 

 

 

 


