
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah salah satu informasi yang berperan penting

dalam bisnis investasi di pasar modal. Perkembangan pasar modal Indonesia

saat ini menyebabkan adanya permintaan akan transparansi kondisi keuangan

setiap perusahaan yang going-public. Laporan keuangan ini juga sebagai

sarana untuk mempublikasikan kepada berbagai pihak yang mempunyai

kepentingan atas informasi tersebut. Agar bermanfaat informasi yang

disampaikan harus memenuhi karakteristik informasi bagi pemakainya yaitu

dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Dengan hadirnya perusahaan-perusahaan go public di Indonesia,

baik yang bergerak dalam bidang manufaktur, jasa, dan keuangan, menuntut

akan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan publik sangat

dibutuhkan oleh berbagai pihak baik di dalam perusahaan maupun luar

perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan

perusahaan disebut pemakai laporan keuangan yang terdiri dari pimpinan

perusahaan, manajemen perusahaan, pemegang saham (investor) maupun

calon investor, kreditor maupun calon kreditor, pemerintah dan masyarakat.

Laporan keuangan tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas

pelaksanaan tugas manajemen, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap

nilai dari kepemilikan saham di perusahaan, dan bahkan terhadap laporan

kerja yang berkesinambungan dengan perusahaan.



Data dalam penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur dalam

sektor industri barang dan konsumsi. Jumlah perusahaan manufaktur dalam

sektor industri barang dan konsumsi sebanyak 37 perusahaan yaitu:

Tabel I.1 Daftar perusahaan manufaktur sektor industri barang dan

konsumsi yang terdaftar di BEI

No. Nama perusahaan Keterangan (perusahaan yang listing dan tersedia
data laporan keuangan selama tahun 2009-2012)

Ya Tidak
1. PT. Akasha wira International (ADES) 
2. PT. Tiga Pilar Sejahtera (AISA) 
3. PT. Tri Banyan Tirta (ALTO) 
4. PT. Cahaya Kalbar (CEKA) 
5. PT. Davomas Abadi (DAVO) 
6. PT. Delta Djakarta (DLTA) 
7. PT. Indofood CBP sukses makmur (ICBP) 
8. PT. Indofood Sukses Makmur (INDF) 
9. PT. Multi Bintang Indonesia(MLBI) 
10. PT. Mayora Indah (MYOR) 
11. PT. Prashida Aneka Niaga (PSDN) 
12. PT. Nippon Indosari Corpindo (ROTI) 
13. PT. Sekar Bumi (SKBM) 
14. PT. Sekar Laut (SKLT) 
15. PT. Siantar Top (STTP) 
16. PT. Ultrajaya (ULTJ) 
17. Gudang Garam (GGRM) 
18. Handjaya Mandala Sampoerna (HMSP) 
19. Bentoel International Investama (RMBA) 
20. Wismilak Inti Makmur (WIIM) 
21. PT. Darya Varia Laboratoria (DVLA) 
22. PT. Indofarma (INAF) 
23. PT. Kimia Farma (KAEF) 
24. PT. Kalbe Farma (KLBF) 
25. PT. Merck (MERK) 
26. PT. Pyridam Farma (PYFA) 
27. PT. Schering Plough Indonesia (SCPI) 
28. PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul (SIDO) 
29. PT. Taisho Pharma Ceutical Indonesia (SQBB) 
30. PT. Tempo Scan Pacific (TSPC) 
31. PT. Martina Berto ( MBTO) 



32. PT. Mustika Ratu (MRAT) 
33. PT. Maudom Indonesia (TCID) 
34. PT. Unilever Indonesia (UNVR) 
35. PT. Kedaung Setia Industrial (KDSI) 
36. PT. Kedaung Indah Can (KICI) 
37. PT.Langgeng Makmur Industry (LMPI) 

Sumber : IDX Statistik 2012

Dari tabel di atas, dengan kriteria sampel penelitian bahwa

perusahaan yang go public di BEI pada tahun 2009-2012 dan perusahaan

yang tersedia data laporan keuangan selama tahun 2009-2012 sebanyak 8

perusahaan. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak

8 perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun. Perusahaan-perusahaan yang

menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu: PT. Akasha Wira International

Tbk.(ADES), PT. Delta Djakarta Tbk.(DLTA), PT. Ultrajaya Tbk.(ULTJ),

PT. HM Sampoerna Tbk.(HMSP), PT. Kalbe Farma Tbk.(KLBF), PT.

Pyridam Farma Tbk.(PYFA), PT. Unilever Indonesia Tbk.(UNVR), dan PT.

Kedaung setia Industrial Tbk.(KDSI).

Perusahaan Manufaktur merupakan perusahaan yang mengubah

barang mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi kemudian dijual

kepada pelanggan. Penelitan ini menggunakan perusahaan manufaktur karena

prinsip konservatisme timbul akibat adanya komponen akrual yang dapat

diatur oleh perusahaan, contohnya persediaan, pengembangan dan riset,

depresiasi yang dimana komponen akrual tersebut terdapat dalam perusahaan

manufaktur. Data-data dalam penelitian ini diambil dari data-data laporan

keuangan yang terdapat dalam perusahaan seperti laporan laba rugi, neraca

dan yang lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.



Laporan keuangan bermula dari beberapa prinsip. Salah satunya

adalah prinsip konservatisme. Konservatisme merupakan konvensi laporan

keuangan yang penting dalam akuntansi, sehingga disebut sebagai prinsip

akuntansi dominan. Konvensi seperti konservatisme menjadi pertimbangan

dalam akuntansi dan laporan keuangan karena aktivitas perusahaan dilingkupi

ketidakpastian ekonomi dimasa yang akan datang, sehingga pengukuran dan

pengakuan untuk angka-angka tersebut dilakukan dengan hati-hati.

Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan

menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-

angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi

karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan

pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang

dilaporkan cenderung terlalu rendah (understatement).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan kepada

setiap perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan.

Perusahaan memilih metode akuntansi sesuai dengan kondisinya. Untuk

mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil maka perusahaan

harus berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Tindakan kehati-

hatian yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan dengan cara

mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih

lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan

nilai yang tertinggi. Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tindakan kehati-

hatian tersebut diimplikasikan dengan mengakui biaya atau rugi yang



memungkinkan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau

laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Tindakan

kehati-hatian ini sering disebut sebagai konservatisme akuntansi.

Salah satu yang mempengaruhi konservatisme adalah Growth

opportunities. Growth opportunities merupakan kesempatan perusahaan

untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Menurut

Mayangsari dan Wilopo (2002) dalam Resti (2012) “Perusahaan yang

menggunakan prinsip konservatif terdapat cadangan tersembunyi yang

digunakan untuk investasi, sehingga perusahaan yang konservatif cenderung

dengan perusahaan yang berkembang”.

Faktor lain yang mempengaruhi konservatisme adalah kesulitan

keuangan. Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat

memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan

bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya

(Brigham dan Daves, 2003) dalam Alhayati (2013). Di Indonesia kepailitan

(failure) diatur dalam UU. No.1 tahun 1998, disebutkan bahwa debitur yang

mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu

utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan

putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonan sendiri, maupun

atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Permohonan ini dapat juga

diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Kondisi keuangan

perusahaan yang bermasalah dapat mendorong manajer mengatur tingkat

konservatisme akuntansi. Pemakai laporan keuangan perlu memahami



kemungkinan bahwa perubahan laba akuntansi selain dipengaruhi oleh

kinerja manajer juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan konservatisme

akuntansi yang ditempuh oleh manajer.

Dalam teori signaling menjelaskan bahwa jika kondisi keuangan dan

prospek perusahaan baik, manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan

akuntansi liberal yang tercermin dalam akrual diskresioner positif untuk

menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan laba periode kini serta

yang akan datang lebih baik dari pada yang diimplikasikan oleh laba non‐

diskresioner periode kini. Jika perusahaan dalam kesulitan keuangan dan

mempunyai prospek buruk, manajer memberi sinyal dengan

menyelenggarakan akuntansi konservatif yang tercermin dalam akrual

diskresioner negatif untuk menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan

dan laba periode kini serta yang akan datang lebih buruk daripada laba non-

diskresioner periode kini. Dengan demikian, tingkat kesulitan keuangan

perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk menaikkan

tingkat konservatisme akuntansi. (Lo, 2005:400).

Risiko litigasi sebagai faktor ekternal dapat mendorong manajer

untuk melaporkan keuangan perusahaan lebih konservatif. Dorongan manajer

untuk menerapkan konservatisme akuntansi akan semakin kuat bila risiko

ancaman litigasi pada perusahaan relatif tinggi (Cao dan Narayanamoorthy

2005) dalam Ningsih (2013). Risiko litigasi merupakan risiko yang berpotensi

menimbulkan biaya yang tidak sedikit karena berurusan dengan masalah

hukum. Secara rasional manajer akan menghindari kerugian akibat litigasi



tersebut dengan  cara melaporkan keuangan secara konservatif, karena laba

yang terlalu tinggi memiliki potensi risiko litigasi lebih tinggi (Juanda, 2007).

Penelitian tentang konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan,

tetapi hasilnya masih belum konsisten. Diantaranya adalah hasil penelitian

Wilopo (2002) serta Lo (2005) dalam Alhayati (2013) yang mendukung

adanya hubungan positif antara konservatisme akuntansi dan tingkat hutang.

Hasil ini berbeda dengan Widya (2004) serta Suprihastini dan Pusparini

(2007) dalam Alhayati (2013) menyatakan bahwa tingkat kesulitan keuangan

perusahaan dan tingkat hutang secara bersama-sama tidak berpengaruh

kebijakan tingkat konservatisme akuntansi. Sementara, secara parsial tingkat

kesulitan keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap konservatisme

akuntansi.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Euis Ningsih (2013)

meneliti tentang pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan risiko

litigasi terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat kesulitan keuangan

perusahaan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme

akuntansi dan risiko litigasi berpengaruh signifikan positif terhadap

konservatisme akuntansi. Fatmariani (2013) meneliti tentang pengaruh

struktur kepemilikan manajerial, debt covenant, dan Growth opportunities

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya

menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme,

debt covenant tidak berpengaruh terhadap konservatisme, sedangkan Growth



opportunities berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme

akuntansi.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, karena adanya perbedaan hasil

penelitiannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Euis Ningsih (2013)

tentang pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan risiko litigasi

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya adalah pada periode 2010-2012, dan

penambahan variabel growth opportunities. Penambahan variabel ini

ditujukan untuk meyakinkan kembali hasil penelitian sebelumnya bahwa

growth opportunities memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme

akuntansi.

Dari uraian latar belakang diatas dan adanya penelitian yang pernah

dilakukan sebelumnya, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul

“Pengaruh Growth Opportunities, Kesulitan Keuangan Perusahaan dan

Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Growth Opportunities berpengaruh terhadap konservatisme

akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?



2. Apakah tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh terhadap

konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

BEI?

3. Apakah risiko litigasi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris mengenai:

1. Pengaruh growth opportunities terhadap konservatisme akuntansi.

2. Pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap konservatisme

akuntansi.

3. Pengaruh risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai pengaruh tingkat hutang dan tingkat kesulitan

keuangan terhadap konservatisme akuntansi.

2. Bagi investor, memberikan gambaran mengenai pengaruh faktor-faktor

konservatisme sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

investasi.

3. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan

referensi bagi mahasiswa lain dalam kajian berikutnya.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I :   PENDAHULUAN

BAB pendahuluan berisi latar belakang masalah yang merupakan

landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau

fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk

dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pernyataan

tentang keadaan, fenomena, dan atau konsep yang memerlukan

pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui suatu penelitian

dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan

dan alat – alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kegunaan

penelitian bagi pihak – pihak yang terkait. Sistematika penulisan

merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang

dibahas setiap bab.

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA

BAB tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori mengenai teori

yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam

analisis penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang

merupakan permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan

hipotesis adalah dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan

teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara

terhadap masalah yang diteliti.



BAB III : METODE PENELITIAN

BAB metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi

operasional penelitian yaitu tentang deskripsi variabel – variabel

dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel,

jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode

pengumpulan data, dan metode analisis merupakan deskripsi

tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang

digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

BAB hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis

data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis

model regresi dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis

yang digunakan, termasuk di dalamnya dasar pembenaran dan

perbandingan dengan penelitian terdahulu.

BAB V :  PENUTUP

BAB penutup berisi simpulan yang merupakan penyajian secara

singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil,

keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan

kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan

interpretasi hasil dan saran bagi pihak- pihak yang berkepentingan.


