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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai pihak eksternal perusahaan, kreditor dan investor 

membutuhkan informasi-informasi yang berhubungan dengan perusahaan, 

khususnya informasi laporan keuangan, yang mana digunakan oleh pihak-

pihak tersebut dalam mengambil keputusan terhadap kondisi finansial 

perusahaan.Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan harus mengikuti 

prinsip-prinsip sesuai standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan 

keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak 

perusahaan dan dapat digunakan oleh pihak eksternal yang membutuhkan. 

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, Nugroho dan 

Mutmainah (2012). Perinsip kehati hatian tersebut dalam laporan keuangan 

disebut dengan konservatisme. 

Konservatisme  merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan 

akan menghasilkan angka angka laba dan asset cenderung rendah, serta 

angka angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu 

terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan 

Pengaruh Tingkat Kesulitan, Dwi Winarni, FE UMP, 2016 



2 
 

  
 

pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya.Akibatnya, laba yang 

dilaporkan cenderung terlalu rendah (understatement), Astarini (2011). 

Konservatisme akuntansi merupakan asimetri dalam permintaan 

verifikasi terhadap permintaan 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, Pramudita (2012). Konservatisme merupakan 

prinsip akuntansi yang penerapannya akan menyebabkan angka laba dan 

asset menjadi rendah dan biaya hutang menjadi tinggi, Wijaya (2012).  

Menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam  Pramudita (2012) 

mengukur konservatisme dengan melihat kecenderungan dari akuntansi 

akrual selama beberapa tahun, akrual yang dimaksud adalah perbedaan 

antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan 

operasi. Apabila terjadi akrual negatif (laba bersih lebih kecil daripada arus 

kas kegiatan operasi yang konsisten selama beberapa tahun, maka 

merupakan indikasi diterapkannya konservatisme).  

Konservatisme memiliki kaidah pokok, yaitu (1) harus mengakui 

kerugian yang sangat mungkin terjadi, tetapi tidak boleh mengantisipasi 

laba sebelum terjadi. (2) apabila dihadapkan beberapa pilihan, akuntan 

diharapkan memilih metode akuntansi yang paling tidak menguntungkan 

Suharli (2009) dalam Dewi dan Suryanawa (2014).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi 

adalah tingkat hutang, menuru Bringham (2001)  dalam Alhayati (2013) 
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penggunaan hutang pada tingkat tertentu akan dapat mengurangkan biaya 

modal perusahaan karena biaya atas hutang merupakan pengurangan atas 

pajak perusahaan dan dapat meningkatkan harga saham, dimana pada 

akhirnya hal ini akan menguntungkan manajemen, investor, kreditor, dan 

perusahaan. Biasanya, semakin tinggi tingkat hutang semakin besar 

kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit,sehingga perusahaan 

akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi yang dapat dilakukan 

dengan cara mengurangi biaya biaya yang ada. Oleh karena itu, tidak anya 

kreditur saja yang dapat mengawasi aktivitas perusahaan, tetapi mekaisme 

corporate governance juga ikut berperan dalam mengawasi peggunaan dana 

dari kreditor oleh pihak manajemen perusahaan.  

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, Saputri (2013).  
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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, Alhayati 

(2013). 

Faktor lain yang juga mempengaruhi konservatisme akuntansi 

adalah kepemilikan manajerial yang mencerminkan persentase 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, Wulandari dan Ilham 

(2014). 

Teori signaling memprediksi bahwa kondisi keuangan perusahaan 

yang bermasalah dapat mendorong manajer untuk menaikkan tingkat 

konservatisme akuntansi Pramudita (2012). Tingkat hutang yang 

diproksikan dengan leveragemenunjukkan seberapa besar asset yang 

digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan dibiayai oleh hutang 

dari pihak eksternal perusahaan. Penelitian Lo (2005) dalam Brilianti (2013) 

memperkirakan bahwa apabila perusahaan memiliki tingkat hutang yang 
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tinggi dapat menyebabkan kreditor mempunyai hak untuk mengetahui dan 

mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. 

Penelitian tentang konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan, 

tetapi hasilnya masih belum konsisten. Diantaranya adalah hasil penelitian 

Pramudita (2012) menyatakan tingkat kesulitan keuangan berpengaruh 

positif terhadap konservatisme akuntansi dan tingkat hutang tidak memiliki 

pengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Dalam penelitian Alhayati 

(2013) tingkat hutang berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme 

akuntansi dan tingkat kesulitan keuangan perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi.  

Hasil ini berbeda dengan Dewi dan Suryanawa (2014) yang 

menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial terdapat pengaruh yang 

signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi, leverage mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan konservatisme 

akuntansi,  dan financial distress berpengaruh signifikan negatif pada 

konservatisme akuntansi. Noviantari dan Ratnadi, (2015) menyatakan 

bahwa Leverage berpengaruh negatif pada konservatisme akuntansi. 

Hasil penelitian Fathurahmi et al (2014) menyatakan Financial 

Distress berpengaruh negatif terhadap Conservatism Accounting. 

Berdasarkan hasil penelitian Fatmariani (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

konservatisme akuntansi hasil ini berbeda dengan penelitian Wulandari dan 
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Ilham (2014) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial 

menunjukkan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.  

Adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan konservatisme akuntansi menjadi konsep dalam penelitian ini. 

Peneltian ini penting untuk membuktikan kembali terkait pengaruh tingkat 

kesulitan keuangan dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi 

sehingga dapat diketahui bagaimana dampaknya jika prinsip konservatisme 

diterapkan dalam laporan keuangan. Penelitian ini mereplikasi penelitian 

Pramudita (2012) yang meneliti pengaruh tingkat kesulitan keuangan dan 

tingkat hutang konservatisme akuntansi dengan objek penelitian perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Untuk membedakan 

penelitian sebelumnya peneliti menggunakan laporan keuangan pada tahun 

2010-2014 pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

dan menambah variabel kepemilikan manajerial. 

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di BEI sebagai objek penelitian karena memiliki aktivitas 

produksi yang berkesinambungan, sehingga dibutuhkan pengelolaan modal 

kerja, aktiva, laba, asset, biaya, hutang  yang baik. Disamping itu, 

perusahaan  manufaktur sektor industri barang konsumsi sangat rentan 

terhadap perkembangan ekonomi internasional dan memiliki persaingan 

yang kuat.  Sehingga akan sangat menarik jika dikaitkan dengan tingkat 

kesulitan keuangan, tingkat hutang dan kepemilikan manajerial terhadap 

konservatisme akuntansi.  
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat kesulitan keuangan berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi? 

2. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas diperoleh 

gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas, maka peneliti membatasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Faktor faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi seperti tingkat 

kesulitan keuangan, tingkat hutang dan kepemilikan manajerial. 

2. Peneliti membatasi penelitian hanya pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010-2014. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Membuktikan secara emiris tentang pengaruh tingkat kesulitan keuangan 

terhadap konservatisme akuntansi. 
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2. Membuktikan secara emiris tentang pengaruh tingkat hutang terhadap 

konservatisme akuntansi.  

3. Membuktikan secara emiris tentang pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap konservatisme akuntansi.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:  

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

pengetahuan mengenai pengaruh tingkat kesulitan keuangan dan tingkat 

hutang 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. 
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