
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasikan adanya

pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan

untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul

karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi

mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan

mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya

tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di

dalam perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima kepuasan

berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam

hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-

faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang

kontrak insentif (Anthony dan Govindarajan, 2005) dalam Fitri

Rahmawati (2010).

Perbedaan tujuan dan preferensi risiko antara agen dan

prinsipal akan timbul manakala prinsipal tidak dapat dengan mudah

memantau tindakan agen. Karena principal tidak memiliki informasi

yang mencukupi mengenai kinerja agen, principal tidak pernah dapat

merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil

aktual perusahaan. Situasi yang demikian disebut sebagai asymetri



informasi. Jensen dan Meckling (1976) dalam Fitri Rahmawati (2010)

menggambarkan hubungan keagenan (agency relationship) sebagai

hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang diterapkan antara

pemilik perusahaan atau pemegang saham yang menggunakan agen

untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan pemilik, dalam hal ini

terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis

besar, Jensen dan Meckling menggambarkan dua bentuk keagenan yaitu

antara manajer dengan pemilik dan antara manajer dengan pemberi

pinjaman (bondholders). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan

dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan

keputusan kepada agen dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu

kontrak yang biasanya menggunakan angka-angka akuntansi yang

dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Pendesainan

kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan pemilik

dalam hal terjadinya konflik kepentingan inilah yang merupakan inti

dari teori keagenan.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam Angga Alfian

(2013), teori akuntansi positif (positive accounting theory) menganut

paham maksimisasi kemakmuran (wealth-maximisation) dan

kepentingan pribadi individu. Jadi teori ini dapat digunakan untuk

menjelaskan sifat manajer yang memiliki dorongan untuk

memaksimalkan kemakmurannya sendiri. Teori ini juga dapat



digunakan untuk memprediksi kinerja buruk manajer yang dapat

ditutupi oleh kenaikan laba yang diperoleh perusahaan.

Teori Akuntansi Positif menurut Chariri dan Ghozali (2007)

dalam Widayati (2011:29) dalam Resti (2012) 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

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 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.

Prediksi teori akuntansi positif, Watts dan Zimmerman (1986:

200-221) dalam Angga Alfian (2013) menggunakan teori keagenan

untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen sehubungan

dengan pemilihan prosedur-prosedur akuntansi oleh manajer untuk

mencapai tujuan tertentu. Watts dan Zimmerman membuat tiga

hipotesis yaitu hipotesis mengenaiprogram bonus, rasio utang terhadap

ekuitas, dan ukuran perusahan.



Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer

mempunyai kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan

kinerja buruk. Kecenderungan manajer untuk menaikkan laba

dapatdidorong oleh adanya empat masalah pengontrakan yaitu

informasi asimetrik, masa kerja terbatas manajer, kewajiban terbatas

manajer, dan payoff asimetrik (Watts, 2003a) dalam Eko (2005).

Pemegang saham dan kreditur berusaha menghindari kelebihan

pembayaran kepada manajer dengan meminta penyelenggaraan

akuntansi yang konservatif (Watts,2003a) dalam Eko (2005). Oleh

karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa manajer cenderung

menyelenggarakan akuntansi liberal, tetapi kreditur (dalam kontrak

utang) dan pemegangsaham (dalam kontrak kompensasi) cenderung

meminta manajer menyelenggarakan akuntansi konservatif.

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa tingkat kesulitan

keuangan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat konservatisme

akuntansi. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajer

sebagai agen dapat dianggap akan melanggar kontrak. Kondisi

keuangan perusahaan yang bermasalah diakibatkan oleh kualitas

manajer yang buruk. Keadaan tersebut dapat memicu pemegang saham

melakukan penggantian manajer, yang kemudian dapat menurunkan

nilai pasar manajer di pasar tenaga kerja. Ancaman tersebut dapat

mendorong manajer menurunkan tingkat konservatisme akuntansi.



Pada perusahaan yang tidak mempunyai masalah keuangan,

manajer tidak menghadapi tekanan pelanggaran kontrak sehingga

manajer menerapkan akuntansi konservatif untuk menghindari

kemungkinan konflik dengan kreditur dan pemegang saham. Oleh

karena itu, tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin tinggi

akan mendorong manajer untuk mengurangi tingkat konservatisme

akuntansi, dan sebaliknya.

2.1.3 Konservatisme Akuntansi

a. Definisi Konservatisme Akuntansi

Menurut FASB Statement of Concept No.2 menyatakan

bahwa “konservatisme merupakan reaksi hati-hati menghadapi

ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba

memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko intern dalam

lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan”. Ketidakpastian

risiko harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi

dan kenetralan dapat diperbaiki. Sedangkan konservatisme akuntansi

menurut Soewardjono ( 2010) yaitu: “Implikasi prinsip akuntansi

yang mengakui biaya atau rugi yang memungkinkan akan terjadi,

tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang

walaupun kemungkinan terjadinya besar”. Menurut Kieso (2009)

konservatisme akuntansi yaitu : “Jika ragu maka pilihlah solusi yang

sangat kecil kemungkinannya akan menghasilkan penetapan yang

terlalu tinggi bagi aktiva dan laba”.



Menurut Belkaoui (2006) konservatisme akuntansi adalah

suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam arti bahwa prinsip

tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi

yang relevan dan andal. Konservatisme menyatakan bahwa akuntan

harus melaporkan akuntansi informasi akuntansi yang terendah dari

beberapa kemungkinan nilai untuk aktiva dan pendapatan, serta yang

tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai kewajiban dan beban.

Konservatisme biasanya didefinisikan sebagai reaksi kehati-

hatian (prudent) terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk

melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham

(shareholders) dan pemberi pinjaman (debtholders) yang

menentukan sebuah verifikasi standar yang lebih tinggi untuk

mengakui goodnews daripada badnews (Lara, et al., 2005) dalam

Fitri Rahmawati (2010). Ketidakpastian dan risiko 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.

Konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian dalam

menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk

mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko inheren

dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain

merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan,



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

akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian, atau

hasil yang dianggap kurang menguntungkan (Dewi, 2004) dalam

Fitri Rahmawati (2010).

Konservatisme merupakan antisipasi terhadap kerugian dari

pada laba. Menurut Watts (2003) dalam Euis (2013), mengantisipasi

laba berarti mencatat laba sebelum ada klaim secara hukum

dihubungkan dengan aliran kas dimasa yang akan datang dan

sebaliknya tidak mengantisipasi laba berarti belum mencatat laba

sebelum ada klaim secara hukum dihubungkan dengan aliran kas

dimasa yang akan datang. LaFond dan Roychowdhury (2007) dalam

Fitri Rahmawati (2010) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi

meliputi penggunaan standar yang lebih tepat untuk mengakui bad

news sebagai kerugian dan untuk mengakui good news sebagai

keuntungan dan memfasilitasi kontrak yang efisien antara manajer

dan shareholders.

Konservatisme akuntansi secara tradisional didefinisi

sebagai antisipasi terhadap semua rugi tetapi tidak mengantisipasi

laba (Bliss dalam Watts, 2002) dalam Eko (2005). Pengantisipasian

rugi berarti pengakuan rugi sebelum suatu verifikasi secara hukum



dapat dilakukan, dan hal yang sebaliknya dilakukan terhadap laba.

Konservatisme akuntansi merupakan asimetri dalam permintaan

verifikasi terhadap laba dan rugi. Interpretasi tersebut berarti bahwa

semakin besar perbedaan tingkat verifikasi yang diminta terhadap

laba dibandingkan terhadap rugi, maka semakin tinggi tingkat

konservatisme akuntansi.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme

Diterapkannya prinsip konservatisme dalam pencatatan dan

pelaporan keuangan perusahaan dipicu oleh beberapa faktor,

diantaranya sebagai berikut:

1. Pengontrakan (contracting)

Menurut Kirana (2009:19) dalam Reza Winelti (2012)

penjelesan pengontrakan sebagai pendorong timbulnya praktek

konservatisme merupakan sumber yang paling dahulu muncul dan

memiliki argumentasi yang telah berkembang secara sempurna.

Penjelasan pengontrakan tersebut didasarkan pada praktek

akuntansi dan pengawasan manajemen yang telah lama

dijalankan, sementara penjelasan mengenai penentuan

konservatisme lainnya didasarkan pada fenomena akuntansi yang

baru berkembang beberapa tahun terakhir.

2. Litigation

Ball et all, (1999) dalam Reza  Winelti

(2012)menyatakan bahwa lingkungan hukum yang berlaku pada



suatu wilayah tertentu mempunyai dampak yang signifikan dalam

kebijakan manajer dalam melaporkan kondisi keuangan

perusahaannya (Juanda, 2007). Dalam hal ini, manajer akan

menyeimbangkan biaya litigasi yang akan timbul dengan manfaat

yang diperoleh dari pelaporan keuangan dengan kebijakan

akuntansi yang agresif. Sehingga, perusahaan yang beroperasi

pada wilayah dengan lingkungan hukum yang ketat akan

cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang konservatif.

3. Political Cost

Biaya politis muncul akibat konflik kepentingan antara

manajer dengan pemerintah sebagai pihak ketiga yang memiliki

wewenang untuk mengalihkan kekayaan perusahaan kepada

masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. WattsdanZimmerman

(1986:147) dalam Reza Winelti (2012) menyatakan bahwa

manajer memiliki kecenderungan untuk mengurangi nilai laporan

laba untuk menghindari biaya politik yang besar.

c. Manfaat Konservatisme Akuntansi

Kontroversi mengenai manfaat angka-angka akuntansi yang

konservatif belum juga mendapatkan jalan tengahnya. Banyak

pendapat yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi

bermanfaat. Tetapi ada juga pandapat yang menentangnya dan

beranggapan bahwa konservatisme akuntansi tidak bermanfaat

karena mengandung informasi yang bias.



1. Akuntansi Konservatif Tidak Bermanfaat

Meskipun prinsip konservatisme telah diakui sebagai

dasar laporan keuangan di Amerika Serikat, namun beberapa

peneliti masih meragukan manfaat konservatisme tersebut.

Mayangsari dan Wilopo (2002) dalam Fitri Rahmawati (2010)

berpendapat adanya berbagai cara untuk mendefinisikan dan

mengintepretasikan konservatisme merupakan kelemahan

konservatisme. Disamping itu, konservatisme dianggap sebagai

suatu system akuntansi yang bias. Pendapat ini dipicu oleh

pengertian mengenai konservatisme itu sendiri yang disampaikan

oleh beberapa peneliti terdahulu, dimana akuntansi yang

mengakui kerugian lebih cepat daripada pendapatan dan

keuntungan, serta menilai aktiva dengan nilai terendah dan

kewajiban dengan nilai tertinggi.

2. Akuntansi Konservatif Bermanfaat

Akuntansi konservatif tetap disarankan untuk digunakan.

Hal ini dapat dilihat dalam aturan-aturan yang ada dalam standar

akuntansi yang ada di Indonesia (PSAK). Akuntansi konservatif

akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak-pihak

dalam perusahaan maupu luar perusahaan. Konservatisme dapat

membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba

(manajemen laba) serta memanfaatkan informasi yang asimetri

sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara



manajemen dan para pemegang saham (agency conflict). Para

peneliti menyebukan telah terjadi peningkatan konservatisme

standar akuntansi secara global. Peningkatan itu disebabkan oleh

meningkatnya tuntutan hukum, sehingga auditora dan manajer

cenderung melindungi dirinya dengan selalu melaporkan angka-

angka yang konservatif di dalam laporan keuangannya (Givoly

dan Hayn, 2002 dalam Mayangsari dan Wilopo, 2002) dalam Fitri

Rahmawati (2010).

Berdasarkan kontrak yang efisien, konservatisme

akumtansi menyatakan bahwa besarnya laba yang diantisipasi

merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam

mengestimasi laba perusahaan dalam masa mendatang. Secara

intuitif, prinsip konservatisme ini bermafaat karena dapat

digunakan untuk memprediksikan kondisi pada masa mendatang.

Dengan kata lain, pemilihan suatu metode yang mendukung

prinsip konservatisme memiliki value relevance. Logika ini dapat

membantah kritik terhadap ketidak bergunaan laporan keuangan

yang berdasarkan pada prinsip konservatisme (Mayangsari dan

Wilopo, 2002) dalam Fitri Rahmawati (2010).

d. Pengukuran Konservatisme

Para peneliti biasanya menggunakan tiga bentuk

pengukuran untuk menyatakan konservatisme, yaitu (Watts, 2003b)

dalam Fitri Rahmawati (2010).



1. Net asset measures

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk

mengetahui konservatisme laporan keuangan seperti yang

digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) dalam Fitri Rahmawati

(2010) adalah nilai aktiva yang understatement dan kewajiban

yang overstatement. Proksi pengukuran ini menggunakan rasio

market to book value of equity yang mencerminkan nilai pasar

ekuitas relatif terhadap nilai buku ekuitas perusahaan. Book value

dihitung menggunakan nilai ekuitas pada tanggal neraca yaitu

tanggal 31 Desember dan Market value diukur menggunakan

harga penutupan saham pada tanggal pengumuman agar dapat

merefleksikan respon pasar atas laporan keuangan (Fala,2007)

dalam Fitri Rahmawati (2010). Rasio yang bernilai lebih dari 1,

mengindikasikan penerapan akuntansi yang konsevatif karena

perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai

pasarnya (Dewi, 2004) dalam Fitri Rahmawati (2010).

2. Earning/accrual measure

Pada tipe ini, konservatisme diukur dengan

menggunakan akrual, yaitu selisih antara laba bersih dengan arus

kas. Pengukuran konservatisme ini dilakukan oleh Dewi (2004)

dan Sari (2004) dalam Fitri Rahmawati (2010), yaitu: Cit = NIit –

Cfit.



Dimana:

Cit : tingkat konservatisme perusahaan i pada waktu t.

NIit : laba bersih sebelum extraordinary item ditambah

depresiasi dan amortisasi.

CFit : arus kas dari kegiatan operasi.

Semakin kecil ukuran akrual suatu perusahaan,

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin menerapkan

prinsip akuntansi yang konservatis.

Selain itu, Givoly dan Hayn (2002) dalam Sari dan

Adhariani (2009) dalam Fatmariani (2013) membagi akrual

menjadi dua, yaitu operating accrual yang merupakan jumlah

akrual yang muncul dalam laporan keuangan sebagai hasil dari

kegiatan operasional perusahaan dan non-operating accrual yang

merupakan jumlah akrual yang muncul diluar hasil kegiatan

operasional perusahaan.

a) Operating Accruals

Berdasarkan literatur Criterion Research Group,

dinyatakan bahwa Operating accrual menangkap perubahan

dalam aset lancar, kas bersih dan investasi jangka pendek,

dikurang dengan perubahan dalam aset lancar, utang jangka

pendek bersih. Operating accrual yang utama meliputi piutang

dagang dan persediaan dan kewajiban. Akun ini merupakan



akun klasik yang digunakan untuk memanipulasi earnings

untuk mencapai tujuan pelaporan.

b) Non Operating Accrual

Berdasarkan literatur Criterion Research Group,

dinyatakan bahwa non current (operating) accrual menangkap

perbedaan dalam non-current asset, investasi non ekuitas

jangka panjang bersih, dikurang perubahan dalam non-current

liabilities, hutang jangka panjang bersih. Komponen non

operating accrual (pada sisi aset) yang utama adalah aktiva

tetap dan aktiva tidak berwujud. Pada sisi kewajiban terdapat

sebuah varietas dari akun-akun seperti utang jangka panjang

dan penangguhan pajak yang juga merupakan manifestasi atas

estimasi dan asumsi subjektif (seperti estimasi akuntansi

pensiun, pengembalian yang diharapkan atas aset,

pertumbuhan yang diharapkan atas pertumbuhan upah

pegawai, dan lain–lain). Givoly dan Hayn (2002) dalam Sari

dan Adhariani (2009) dalam Fatmariani (2013) menyatakan

bahwa apabila akrual bernilai negatif, maka laba digolongkan

konservatif, yang disebabkan karena laba lebih rendah dari

cash flow yang diperoleh oleh perusahaan pada periode

tertentu. Persamaannya dapat dilihat sebagai berikut:

Non operating accruals = Total accruals (before

depreciation)- Operating accruals.



Dimana:

1. Total accrual (before depreciation) = (net income +

depreciation) – cash flow from operational.

2. Operating accrual = Δ account receivable +Δ inventories +

Δ prepaid expense – Δ account payable - Δ accrued expense –

Δ tax payable.

3. Earning/stock relation measure

Stock market price berusaha untuk merefleksikan

perubahan nilai asset pada saat terjadinya perubahan baik

perubahan atas rugi ataupun laba dalam nilai asset- stock return

tetap berusaha untuk melaporkannya sesuai dengan waktunya.

Untuk menyediakan estimasi dari konservatisme, Basu (1997)

dalam Sari dan Adhariani (2008) dalam Fitri Rahmawati (2010)

menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-

kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi

dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan).

Hal ini disebabkan karena salah satu definisi

konservatisme menyebutkan bahwa kejadian yang diperkirakan

akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan harus segera

diakui sehingga mengakibatkan kabar buruk lebih cepat terefleksi

dalam laba dibandingkan kabar baik. Ia memprediksikan bahwa

pengembalian saham dan earnings cenderung merefleksikan



kerugian dalam periode yang sama, tapi pengembalian saham

merefleksikan keuntungan lebih cepat daripada earnings.

e. Peluang Pemilihan Tingkat Konservatisme Oleh Manajemen

Salah satu pengertian mengenai tingkat konservatisme

akuntansi adalah tingkat konservatisme akuntansi yang dipilih oleh

manajemen dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Beberapa metode akuntansi dalam PSAK (IAI, 2009) yang

memberikan peluang bagi manajer untuk menyelenggarakan

akuntansi konservatif antara lain (Lo, 2005;):

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008): Persediaan

Pada paragraf 21 menyatakan biaya untuk persediaan

yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain (not

ordinary interchangeable) dan barang atau jasa yang dihasilkan

dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan

berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-

masing. Paragraf 23 menyatakan bahwa biaya persediaan, kecuali

yang disebut dalam paragraph 21, harus dihitung dengan

menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar partama

(MPKP).

Metode MPKP atau yang sering disebut dengan FIFO

dalm metode penilaian persediaan menghasilkan laba yang lebih

besar daripada metode LIFO dan rata-rata tertimbang (weighted

average cost method) dalam laporan laba rugi perusahaan. Hal



tersebut dikarenakan metode FIFO menghasilkan biaya

persediaan akhir menjadi lebih besar sehingga harga pokok

penjualan menjadi lebih kecil dan laba yang dihasilkan menjadi

lebih besar. Oleh karena itu metode FIFO merupakan metode

penilaian persediaan yang paling konservatif.

Hal tersebut berlaku jika kondisi perekonomian

mengalami inflasi sehingga harga terus meningkat. Berbeda

dengan laporan laba rugi akuntansi, laporan laba rugi fiscal hanya

mengakui dua metode penilaian persediaan, yaitu FIFO dan rata-

rata tertimbang. Diantara kedua metode tersebut, metode rata-rata

tertimbang merupakan metode yang paling konservatif karena

menghasilkan biaya persediaan akhir yang lebih kecil sehingga

harga pokok penjualan menjadi lebih besar dan laba yang

dihasilkan menjadi lebih kecil (Widyaningrum, 2008) dalam Fitri

Rahmawati (2010).

2. PSAK No. 17 (1994) tentang akuntansi penyusutan telah diganti

oleh PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang asset tetap.

Dalam paragraf 65 menyatakan bahwa berbagai metode

penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang

disusutkan secara sistematis dari suatu asset selama umur

manfaatnya. 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). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang

tetap selama umur manfaat asset jika nilai residunya tidak

berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang

menurun selama umur manfaat asset. Metode jumlah unit

menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau

output yang diharapkan dari suatu asset. Metode penyusutan asset

dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis

masa depan dari asset dan diterapkan secara konsisten dari

periode ke periode, kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola

konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari asset tersebut.

Berdasarkan waktunya, jika periode penyusutan suatu

perusahaan semakin pendek, maka akan lebih konservatif dan jika

periode penyusutan semakin panjang maka semakin tidak

konservatif (Dewi, 2004) dalam Fitri Rahmawati (2010). Hal

tersebut dikarenakan jika periode penyusutan semakin pendek,

maka biaya penyusutan menjadi lebih besar sehingga laba yang

dihasilkan menjadi lebih kecil. Diantara metode penyusutan yang

disebutkan dalam PSAK tersebut, metode penyusutan saldo

menurun lebih konservatif disbanding metode lainnya. Tetapi hal

tersebut hanya terjadi pada awal-awal periode penyusutan

sedangkan pada saat menuju akhir periode penyusutan metode

saldo menurun menjadi tidak konservatif.



3. PSAK No. 19 (Revisi 2000): Aset Tidak Berwujud

Pada paragraf 68 menyatakan bahwa terdapat berbagai

metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah yang dapat

diamortisasi dari suatu aktiva atas dasar yang sistematis sepanjang

masa manfaatnya. Metode-metode itu meliputi metode garis

lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit produksi.

Sama halnya dengan penyusutan, jika periode amortisasi semakin

pendek, maka akan lebih konservatif dan jika periode amortisasi

semakin panjang, maka semakin tidak konservatif (Dewi, 2004)

dalam Fitri Rahmawati (2010).

Hal tersebut dikarenakan jika periode amortisasi semakin

pendek, maka biaya amortisasi tiap periode menjadi lebih besar

sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Sama seperti

dengan penyusutan pula, diantara metode amortisasi yang

disebutkan dalam PSAK, metode amortisasi saldo menurun

merupakan metode yang paling konservatif diantara metode lain

yang ada. Lebih lanjut, paragraf 69 menyatakan bahwa amortisasi

biasanya diakui sebagai beban. Namun kadang-kadang manfaat

ekonomis yang terkandung dalam suatu asset lain tidak

menimbulkan beban.

Dalam hal demikian beban amortisasi merupakan bagian

dari harga pokok asset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam

nilai tercatatnya. Misalnya, amortisasi asset tidak berwujud yang



digunakan dalam proses produksi dimasukkan dalam nilai

tercatat. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraph 69

tersebut adalah bahwa apabila amortisasi suatu asset tidak

berwujud diakui sebagai bagian dari harga pokok asset lainnya,

hal tersebut dapat membuat laba yang dihasilkan dalam laporan

keuangan menjadi besar atau tidak konservatif. Sebaliknya, jika

amortisasi tersebut diakui sebagai beban, maka laba yang

dihasilkan menjadi lebih kecil atau konservatif.

4. PSAK No. 20: Biaya Riset dan Pengambangan telah diganti oleh

PSAK No. 19: Aktiva tidak Berwujud.

Pada paragraf 36 menyatakan bahwa perusahaan tidak

boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul dari riset (atau

tahap riset pada suatu proyek internal). Pengeluaran untuk riset

(atau tahap riset untuk suatu proyek internal) diakui sebagai beban

pada saat terjadinya. Pada paragraph 39 menyatakan bahwa suatu

aktiva tidak berwujud timbul dari pengembangan (atau dari tahap

pengembangan dari suatu proyek internal) diakui jika, dan hanya

jika perusahaan dapat menunjukkan enam kriteria tertentu.

Laporan keuangan akan menjadi lebih konservatif jika

biaya riset dan pengembangan diakui sebagai beban daripada

sebagai aktiva. Biaya riset dan pengembangan yang diakui

sebagai beban mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi lebih

kecil. Sedangkan biaya riset dan pengembangan yang diakui



sebagai aktiva mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi lebih

besar dan tidak konservatif.

2.1.4 Growth Opportunities (Kesempatan Tumbuh).

Growth opportunities adalah kesempatan perusahaan untuk

melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Perusahaan

dengan growth opportunities yang tinggi akan cenderung membutuhkan

dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan

tersebut pada masa yang akan datang. Untuk mengidentifikasi growth

opportunities adalah dengan menggunakan ratio market to book value

of equity.Rasio dari market to book value of equity 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.Perusahaan-perusahaan yang

mempunyai growth opportunities yang baik akan mempunyai ratio

market to book value yang lebih besar dari pada perusahaan yang tidak

mempunyai growth opportunities(Gaud et al, 2003) dalam Winelti

(2012).

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”.

Pertumbuhan perusahaan akan dinilai responsif terhadap investor

karena nilai pasar perusahaan yang konservatif lebih tinggi dari nilai

bukunya sehingga akan terjadi goodwill. Hal ini akan membuat pasar

dan investor menilai positif terhadap perusahaan. Keadaan ini dapat

memperlihatkan perusahaan yang selalu tumbuh karena aset yang selalu

bertambah.

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)

Peluang tumbuh akan tercermin dalam tingginya potensi laba

suatu perusahaan. Hal ini dapat memperbesar biaya dan risiko politik

yang harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang

sedang tumbuh cenderung melaporkan labanya secara konservatif agar

dapat mengurangi biaya dan risiko politik yang tinggi. Hal ini juga



dilakukan untuk mengurangi perhatian yang berlebihan dari regulator

dan analis sekuritas. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang

tinggi juga memiliki motivasi untuk meminimalkan laba. Tingkat

profitabilitas yang tinggi dapat dibaca oleh pihak regulator dan pihak

lain sebagai tingkat laba yang terlalu tinggi dan memicu tuntutan tinggi

bagi perusahaan atau bahkan menimbulkan kecurigaan adanya

monopoli.

2.1.5 Tingkat 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 Fajri

Alhayati (2013). Ada beberapa definisi kesulitan keuangan, sesuai

tipenya, yaitu economic failure, business failure, technical insolvency,

insolvency in bankruptcy, dan legal bankruptcy (Brigham dan

Gapenski, 1997) dalam Fajri Alhayati (2013).

Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Economic failure (kegagalan ekonomi)

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan

dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya,

termasuk cost of capitalnya. Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya

sepanjang kreditur mau menyediakan modal dan pemiliknya mau

menerima tingkat pengembalian (rate of return) di bawah pasar.



Meskipun tidak ada suntikan modal baru saat aset tua sudah harus

diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara ekonomi.

b. Business failure (kegagalan bisnis)

Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang

menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur.

c. Technical insolvency

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical

insolvency jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh

tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis

menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara, yang

jika diberi waktu, perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya

dan survive. Di sisi lain, jika technical insolvency adalah gejala awal

kegagalan ekonomi, ini mungkin menjadi perhentian pertama

menuju bencana keuangan (financial disaster).

d. Insolvency in bankruptcy

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan insolvent in

bankruptcy jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi

ini lebih serius daripada technical insolvency karena, umumnya, ini

adalah tanda economic failure, dan bahkan mengarah kepada

likuidasi bisnis. Perusahaan yang dalam keadaan insolvent in

bankruptcy tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara

hukum.



e. Legal bankruptcy

Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah

diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang (Brigham dan

Gapenski 1997) dalam Fajri Alhayati (2013).

2.1.6 Risiko Litigasi

Risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan

yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang

berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan (Ahmad,

2007).Risiko litigasi sebagai faktor eksternal dapat mendorong menejer

untuk melaporkan keuangan perusahaan lebih konservatif dan dorongan

manejer untuk menerapkan konservatisme akuntansi akan semakin kuat

bila risiko ancaman litigasi pada perusahaan relatif tinggi. Risiko

litigasi merupakan risiko yang berpotensi menimbulkan biaya yang

tidak sedikit karena berurusan dengan masalah hukum. Secara rasional

menejer akan menghindari kerugian akibat litigasi tersebut dengan cara

melaporkan keuangan secara konservatif, karena laba yang terlalu

tinggi memilikipotensi risiko litigasi yang terlalu tinggi.

Berbagai peraturan dan penegakan hukum yang berlaku dalam

lingkungan akuntansi, menuntut manajer untuk lebih mencermati

praktik-praktik akuntansi agar terhindar dari ancaman ketentuan hukum.

Tuntutan penegakan hukum yang semakin ketat inilah akan berpotensi

menimbulkan litigasi bila perusahaan melakukan pelanggaran sehingga

akan semakin mendorong manajer untuk bersikap hati-hati dalam



menerapkan akuntansinya. Demikian juga, bagi akuntan yang

menyiapkan maupun yang memeriksa laporan keuangan akan

cenderung lebih konservatif.

Risiko litigasi bisa timbul dari pihak kreditur maupun investor.

Dari sisi kreditur, litigasi dapat timbul karena perusahaan tidak

menjalankan operasinya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Misalnya ketidakmampuan perusahaan membayar utang-utang yang

telah diberikan kreditur. Risiko litigasi yang berasal dari kreditur dapat

diperoleh dari indikator risiko ketidakmampuan perusahaan dalam

membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang. Dari sisi

investor, litigasi dapat timbul karena pihak perusahaan menjalankan

operasi yang akan berakibat pada kerugian bagi pihak investor yang

tercermin dari pergerakan harga dan volume saham. Misalnya

menyembunyikan beberapa informasi negatif yang seharusnya

dilaporkan (Juanda, 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Euis Ningsih (2013), meneliti tentang pengaruh tingkat kesulitan

keuangan perusahaan dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi paa

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dalam penelitiannya Euis

Ningsih menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen.

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil

penelitiannya menunjukkan tingkat kesulitan keuangan perusaaan tidak



berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan

risiko litigasi berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme

akuntansi.

Fatmariani (2013), meneliti tentang struktur kepemilikan manajerial,

debt covenant, dan growth opportunities pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI. Pada penelitiannya menggunakn metode analisis regresi

berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan struktur kepemilikan manajerial

berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi, debt

covenant tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan

growth opportunities berpengaruh signifikan terhadap konservatisme

akuntansi.

Resti (2012), meneliti tentang analisis faktor-faktor yang

mempengaruhi konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di bursa efek indonesia. Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi

konservatisme akuntansi yaitu growth opportunities. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa growth opportunities berpengaruh terhadap

konservatisme akuntansi.

Ahmad Juanda (2007), meneliti tentang pengaruh risiko litigasi dan

tipe strategi terhadap hubungan konflik kepentingan dan konservatisme

akuntansi. Pada penelitian ini menghasilkan Konflik kepentingan

berpengaruh positif terhadap konservatisma akuntansi, pemoderasian risiko

litigasi terhadap hubungan konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi

bersifat memperlemah, pemoderasian tipe strategi perusahaan terhadap



hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisma akuntansi bersifat

memperlemah.

Eko Widodo (2005), meneliti tentang pengaruh tingkat kesulitan

keuanan terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap

kebijakan tingkat konservatisme akuntansi yang dibuat oleh manajer

perusahaan. Simpulan ini mendukung prediksi teori signaling mengenai

pengaruh tingkat kesulitan keuangan terhadap tingkat konservatisme

akuntansi.

Defta Agung Nugroho dan Siti Mutmainah (2012), meneliti tentang

pengaruh kepemilikan manajerial, debt covenant, tingkat kesulitan keuangan,

dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitiannya

menunjukkan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan

terhadap konservatisme akuntansi., debt covenant berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap konservatisme akuntansi., tingkat kesulitan keuangan

berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi, risiko

litigasi berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Untuk lebih ringkasnya mengenai penelitian-penelitian terdahulu

diatas, dapat dilihat dalam tabel II.1

Tabel. II.1

Penelitian Terdahulu

No. Nama
Peneliti/Tahun

Judul Variabel Hasil Penelitian Persamaan dan
perbedaan

1. Euis Ningsih,
Skripsi UNP

Pengaruh
tingkat

Dependen:
-konservatisme

Tingkat
kesulitan

Persamaan:
Tingkat kesulitan



(2013) kesulitan
keuangan
perusahaan
dan risiko
litigasi
terhadap
konservatisme
akuntansi

akuntansi
Independen:
-tingkat
kesulitan
keuangan
perusahaan
-risiko litigasi

keuangan
perusaaan tidak
berpengaruh
signifikan
positif terhadap
konservatisme
akuntansi.
Sedangkan
risiko litigasi
berpengaruh
signifikan
positif terhadap
konservatisme
akuntansi.

keuangan
perusahaan, risiko
litigasi dan
konservatisme
akuntansi.
Perbedaan:
Tingkat hutang dan
tahun penelitian.

2. Fatmariani
(2013) UNP

Pengaruh
struktur
kepemilikan
manajerial,
debt covenant,
dan growth
opportunies
terhadap
konservatisme
akuntansi

Dependen:
-konservatisme
akuntansi
Independen:
-kepemilikan
manajerial
-debt covenant
-growth
opportunities

Kepemilikan
manajerial
berpengaruh
terhadap
konservatisme
akuntansi.
Debt covenant
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.
Sedangkan
growth
opportunities
berpengaruh
terhadap
konservatisme
akuntansi.

Persamaan:
Growth
opportunities dan
konservatisme
akuntansi.
Perbedaan:
Risiko litigasi,
kepemilikan
manajerial, debt
covenant dan tahun
penelitian.

3. Ahmad
Juanda, SNA
X (2007)

Pengaruh
risiko litigasi
dan tipe
strategi
terhadap
hubungan
konflik
kepentingan
dan
konservatisme
akuntansi

Dependen:
-konflik
kepentingan
dan
konservatisme
akuntansi
Independen
-risiko litigasi
-tipe strategi

Konflik
kepentingan
berpengaruh
positif terhadap
konservatisma
akuntansi.
Pemoderasian
risiko litigasi
terhadap
hubungan
konflik
kepentingan dan

Persamaan:
Risiko litigasi dan
konservatisme
akuntansi.
Perbedaan:
Tingkat hutang,
tingkat kesulitan
keuangan, konflik
kepentingan,tipe
strategi dan tahun
penelitian.



konservatisma
akuntansi
bersifat
memperlemah.
Pemoderasian
tipe strategi
perusahaan
terhadap
hubungan antara
konflik
kepentingan dan
konservatisma
akuntansi
bersifat
memperlemah

4. Eko Widodo,
SNA VIII
(2005)

Pengaruh
tingkat
kesulitan
keuangan
perusahaan
terhadap
konservatisme
akuntansi

Dependen:
-konservatisme
akuntansi
Independen:
-tingkat
kesulitan
keuangan
perusahaan

tingkat kesulitan
keuangan
perusahaan
berpengaruh
positif terhadap
kebijakan
tingkat
konservatisme
akuntansi yang
dibuat oleh
manajer
perusahaan.
Simpulan ini
mendukung
prediksi teori
signaling
mengenai
pengaruh tingkat
kesulitan
keuangan
terhadap tingkat
konservatisme
akuntansi.

Persamaan:
Tingkat kesulitan
keuangan dan
konservatisme
akuntansi.
Perbedaan:
Risiko litigasi,
tingkat hutang dan
tahun penelitian.

5. Defta Agung
Nugroho dan
Siti
Mutmainah,
Journal of
Accounting,
vol 1, no 1
Universitas

Pengaruh
kepemilikan
manajerial,
debt covenant,
tingkat
kesulitan
keuangan dan
risiko litigasi

Dependen:
-konservatisme
akuntansi
Independen:
-struktur
kepemilikan
manajerial
-debt covenant

Kepemilikan
manajerial
berpengaruh
positif tidak
signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.

Persamaan:
Tingkat kesulitan
keuangan, risiko
litigasi dan
konservatisme
akuntansi.
Perbedaan:
Tingkat hutang,



Diponegoro
(2012)

terhadap
konservatisme
akuntansi

-tingkat
kesulitan
keuangan
perusahaan
-risiko litigasi

Debt covenant
berpengaruh
positif tidak
signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.
Tingkat
kesulitan
keuangan
berpengaruh
negatif
signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.
Risiko litigasi
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi.

kepemilikan
manajerial, debt
covenant dan tahun
penelitian.

2.3 Konsep Akuntansi Dalam Islam

Piutang adalah klaim terhadap pihak lain, agar pihak tersebut

membayar sejumlah uang / jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan hutang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena transaksi

waktu yang lalu dan harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa pada waktu

yang akan datang. Perbedaan tingkatan sosial manusia antara lain adalah

terjadi dalam aspek perekonomian. Perbedaan itulah yang melatari perbuatan

utang piutang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Al-Quran sebagai

pedoman umat Islam menjelaskan secara rinci tentang perbuatan tersebut

yaitu pada ayat 282 dari surat Al-Baqarah.































































Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalahtidak
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 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.(Q.S.Albaqarah:282).

Ayat di atas adalah ayat yang terpanjang dalam al-Quran dan

berbicara soal hak manusia. Yaitu memelihara hak keuangan masyarakat.

Menyusuli ayat-ayat sebelumnya mengenai hukum-hukum ekonomi Islam

yang dimulai dengan memacu masyarakat supaya berinfak dan memberikan

pinjaman dan dilanjutkan dengan mengharamkan riba, ayat ini menjelaskan

cara yang benar bertransaksi supaya transaksi masyarakat terjauhkan dari

kesalahan dan kedzaliman dan kedua pihak tidak merugi.

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh ayat ini untuk transaksi adalah

sebagai berikut:



1. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli secara hutang, haruslah

tertulis dan berdokumen.

2. Harus ada penulis selain dari kedua pihak yang bertransaksi, namun

berpijak pada pengakuan orang yang berutang.

3. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah

memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga

kejujuran.

4. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercayai oleh kedua pihak yang

menyaksikan proses transaksi.

5. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah

mencukupi.

Menuliskan utang piutang sebagai manajemen sosial manusia

berdasarkan ayat di atas dalam bentuk “anjuran” dan bukan sebuah

“kewajiban” adalah sebuah petunjuk yang melegitimasikan bahwa dalam

diri manusia mempunyai dua kecenderungan yang berbeda yaitu baik (taqwa)

dan buruk (fujur).

2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Pengaruh Growth Opportunities terhadap konservatisme akuntansi

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”.



Fatmariani (2013) menunjukkan Growth opportunities berpengaruh

signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi. Dan dalam

penelitian Resti (2012) menunjukkan Growth opportunities

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan terhadap

Konservatisme Akuntansi.

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa tingkat kesulitan

keuangan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat konservatisme

akuntansi. Jika perusahaan mengalai kesulitan keuangan, manajer

sebagai agen dapat akan dianggap melanggar kontrak. Pada perusahaan

yang tidak mempunyai masalah keuangan, manajer tidak menghadapi

tekanan pelanggaran kontrak sehingga manajer menerapkan akuntansi

konservatif untuk menghindari kemungkinan konflik dengan kreditur

dan pemegang saham. Oleh karena itu, tingkat kesulitan keuangan yang

semakin tinggi akan mendorong manajer untuk mengurangi tingkat

konservatisme akuntansi, dan sebaliknya (Lo, 2005) dalam Defta dan

siti mutmainah (2012). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajri

Alhayati (2013) menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan

perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dan

dalam penelitian Euis Ningsih (2013), menunjukkan bahwa tingkat

kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap konservatisme

akuntansi.

2.4.3 Pengaruh Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi



Berbagai peraturan dan penegakan hukum yang berlaku dalam

lingkungan akuntansi, menuntut manajer untuk lebih mencermati

praktik-praktik akuntansi agar terhindar dari ancaman ketentuan hukum.

Tuntutan penegakan hukum yang semakin ketat inilah akan berpotensi

menimbulkan litigasi bila perusahaan melakukan pelanggaran sehingga

akan semakin mendorong manajer untuk bersikap hati-hati dalam

menerapkan akuntansinya. Demikian juga, bagi akuntan yang

menyiapkan maupun yang memeriksa laporan keuangan akan

cenderung lebih konservatif. Dalam penelitian sebelumnya yang

dilakukan Euis Ningsih (2013), menunjukkan bahwa risiko litigasi

berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dan

dalam penelitian yang dilakukan Defta Agung Nugroho dan Siti

Mutmainah (2012), juga menunjukkan bahwa risiko litigasi

berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

2.5 Model Penelitian

Berdasarkan konsep teori diatas maka bentuk model penelitian pada gambar

II.1 sebagai berikut:

Gambar II.1

Model penelitian

Growth opportunities



Berdasarkan model penelitian diatas maka, faktor dependen dalam

penelitian ini (Konservatisme Akuntansi), dan faktor independen yang

berkontribusi mempengaruhi variabel dependen Y (Konservatisme

Akuntansi) diantaranya adalah Growth Opportunities, Tingkat kesulitan

Keuangan, dan Risiko Litigasi.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu,

dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1:Diduga Growth Opportunities berpengaruh positif terhadap

konservatisme akuntansi.

H2: Diduga Tingkat kesulitan keuangan perusahaan tidak berpengaruh

terhadap konservatisme akuntansi.

H3:Diduga risiko litigasi berpengaruh positif terhadap konservatisme

akuntansi.

KonservatismeakuntansiTingkat kesulitan keuanganperusahaan

Risiko litigasi


