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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Signaling 

Brigham dan Houston (2001) dalam Mareta (2011) menyatakan 

bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen 

perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek 

yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan 

mengusahakan modal baru dengan cara-cara lain seperti dengan 

menggunakan hutang.  

Manajer berusaha menginformasikan kesempatan yang dapat diraih 

oleh perusahaan di masa yang akan datang. Teori signaling dapat 

diasumsikan bahwa pemberian informasi yang mengakui adanya laba yang 

rendah dapat membantu mengurangi konflik antara manajer dan pemegang 

saham, karena manajerberusaha menyampaikan informasi secara jujur 

dengan penuh kehati-hatian. 

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 daripada 
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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 perioda kini. Dengan 

demikian, tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin tinggi akan 

mendorong manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme akuntansi dan 

sebaliknya. 

2.1.2 Teori Keagenan 

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 
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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 sebagai pengguna 

informasi, Oktomegah (2012). 

Teori keagenan menjelaskan bahwa antara manajer, pemegang saham dan 

kreditur mungkin terjadi konflik kepentingan ketika perusahaan menggunakan hutang 

sebagai salah satu sumber pendanaannya. Konflik tersebut tercermin darikebijakan 

dividen, kebijakan investasi serta penambahan utang baru (Juanda, 2007) dalam 

Alhayati (2013). Ketiga kebijakan tersebut dapat digunakan pemegang saham untuk 

mengatur manajer dan mentransfer kekayaan dari tangan kreditur. Sementara itu 

pihak kreditur mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan 

akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya dimasa mendatang. 

Pada perusahaan yang mempunyai utang relatif tinggi, kreditur 

mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan 

operasi dan akuntansi perusahaan. Hak lebih besar yang dimiliki kreditur akan 

mengurangi asimetri informasi di antara kreditur dengan manajer perusahaan. 

Manajer mengalami kesulitan untuk menyembunyikan informasi dari kreditur. 

Kreditur berkepentingan terhadap distribusi aktiva bersih dan laba yang lebih 

rendah kepada manajer dan pemegang saham sehingga kreditur cenderung 

meminta manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 2005) 

dalam Alhayati (2013). 

Dalam penerapan konservatisme, semakin tinggi tingkat hutang maka 

pengakuan terhadap laba akan dilakukan oleh pihak manjemen secara lebih hati-
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hati dengan memperlambat pengakuannya (konservatif). Karena pihak kreditur 

cenderung akan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan.  

Terkait dengan kepemilikan manajerial yaitu saham dalam suatu 

perusahaan publik yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok elit yang 

berasal dari dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap 

perusahaan (komisaris,direktur dan manajer). Dengan kepemilikan manajerial 

yang rendah maka permasalahan agensi akan semakin besar sehingga permintaan 

atas laporan keuangan yang bersifat konservatif akan meningkat, manajer dengan 

kepemilikan ekuitas yang tinggi akan memilih menggunakan konservatisme 

akuntansi yang lebih rendah untuk menghindari penurunan harga saham 

Fatmariani (2013). 

2.2 Konservatisme Akuntansi 

Konservatisme merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaporan 

keuangan yang dimaksudkan agar pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba 

dilakukan dengan penuh kehati hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis 

dilingkupi ketidakpastian (Fathurahmi et al, 2015). 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, makan semakin 

tinggi tingkat konservatisme akuntansi (Pramudita, 2012). 

Konservatisme akuntansi diimplementasikan dalam keadaan jika terdapat 

suatu peningkatan aktiva yang terealisasi, maka kejadian tersebut belum bisa 

diakui, namun mengakui adanya penurunan aktiva walaupun kejadian tersebut 
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belum terealisasi (Dewi dan Suryanawa, 2014). Konservatisme  merupakan 

prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka angka laba dan 

asset 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) 

(Astarini, 2011). 

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

konservatisme dengan melihat kecenderungan dari akumulasi 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. Rumus dari proksi konservatisme ini adalah: 

CONACCit = NIit – CFOit 

Keterangan: 

CONNACC𝑖𝑡  : Tingkat Konservatisme 

NI𝑖𝑡   : Net Income, ditambah depresiasi dan amortisasi 

CFO𝑖𝑡    : Cash Flow dari kegiatan operasi  

2.3 Tingkat Kesulitan Keuangan 

Ada beberapa definisi kesulitan keuangan sesuai tipenya, yaitu economic 

failure, business failure, technical insolvency, insolvency in bankruptcy, dan legal 
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bankruptcy, Brigham dan Gapenski (1997) dalam 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  
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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 

Alhayati (2013). 

Tingkat Kesulitan Keuangan (Financial distress) bisa diartikan sebagai 

munculnya sinyal atau gejala-gejala awal kebangkrutan terhadap penurunan 

kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, atau juga kondisi yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Pramudita, 

2012).Tingkat Kesulitan Keuangan mengacu pada periode ketika peminjam (baik 

individu maupun lembaga) tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada 

peminjam dan kreditor lainnya. Tingkat Kesulitan ini bisa disebabkan oleh faktor-

faktor tertentu peminjam seperti nama baik, leverage (tingkat hutang), volatilitas 

laba dan jaminan, serta bisa juga disebabkan karena faktor-faktor tertentu pasar 

seperti kondisi ekonomi dan tingkat suku bunga (Zaki, Bah, & Rao, 2011). 

Dalam penelitian ini kondisi keuangan perusahaan diukur dengan model 

Z Score versi empat variabel yang dirumuskan oleh altman (Pramudita, 2012). 

Rumusnya yaitu:  
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Z=6,56 (𝑋1)+3,26(𝑋2)+6,72(𝑋3)+1,05(𝑋4) 

Keterangan: 

X1 : Modal Kerja/Total Aset 

X2 : Laba Ditahan/Total Aset 

X3 : Laba Sebelum Bunga Pajak/Total Aset 

X4 :Nilai Pasar Modal Sendiri/Total Hutang 

Indikator dari fungsi ini adalah: 

Z≥2,60  : Tidak mengalami kebangkrutan 

2,59 ≥Z≥1,11 : Ragu ragu 

Z≤1,10  : Mengalami kebangkrutan 

2.4 Tingkat Hutang 

Tingkat hutang adalah kewajiban untuk menyerahkan uang, barang atau 

memberikan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari  

transaksi yang terjadi sebelumnya. Hutang juga merupakan salah satu elemen 

solvabilitas yaitu elemen untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jika perusahaan itu dilikuidasi.  

Perusahaan yang menggunakan dana dengan biaya tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan jika pendapatan yang diterima dari 

penggunaan dana tersebut lebih besar dari biaya tetap penggunaan dana itu, dan 

finansial leverage akan merugikan jika perusahaan tidak dapat memperoleh 

pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak biaya yang harus dibayar 

(Suprihastini dan Pusparini, 2007 dalam Pramudita, 2012).  
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Leverage merupakan salah satu rasio solvabilitas yaitu rasio untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan 

itu dilikuidasi. Rasio solvabilitas yang lain adalah dalam bentuk Debt to Equity 

Ratio (DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (total debt) 

dengan total equitas. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh 

pemegang saham terhadap pemberi pinjaman (Alhayati, 2013).  

Perusahaan yang menggunakan dana dengan biaya tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan jika pendapatan yang diterima dari 

penggunaan dana tersebut lebih besar dari biaya tetap penggunaan dana itu, dan 

finansial leverage akan merugikan jika perusahaan tidak dapat memperoleh 

pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak biaya yang harus dibayar 

(Suprihastini dan Pusparini, 2007) dalam (Alhayati, 2013). 

Dalam penelitian ini tingkat hutang diukur dengan Debt to equity ratio 

(DER).  Rumusnya yaitu: 

Debt to Equity Ratio=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 

2.5 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan merupakan salah satu faktor intern perusahaan yang 

menentukan kemajuan perusahaan. Keputusan bisnis yang diambil oleh manajer 

adalah keputusan untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan yang telah 

dipercayakan dari pihak investor. Suatu ancaman bagi perusahaan apabila manajer 

bertindak atas kepentingan pribadi bukan kepentingan perusahaan. Pemegang 

saham dan manajer mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dalam 

memaksimalkan tujuannya, Wulandari dan Ilham (2014).  
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Kepemilikan manajerial mencerminkan persentase jumlah saham yang 

dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham yang ada dalam perusahaan. 

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, 

Fatmariani (2013). 

Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut: 

Kepemilikan Manajerial =
Jumlah saham yang dimiliki komisaris dan direktur

Jumlah lembar saham beredar
 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai konservatisme akuntansi pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. 

Berikut adalah uraian mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang membahas 

konservatisme akuntansi. 

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. 

Penelitian tentang konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan, 

tetapi hasilnya masih belum konsisten. Diantaranya adalah hasil penelitian 
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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 

Ilham (2014) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial 

menunjukkan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.  

2.7 Kerangka Pemikiran 

2.7.1 Tingkat Kesulitan Keuangan  
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Tingkat Kesulitan Keuangan (Financial distress) diartikan sebagai 

munculnya sinyal atau gejala-gejala awal kebangkrutan terhadap penurunan 

kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, atau juga kondisi yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Pramudita, 2012). 

Tingkat Kesulitan Keuangan mengacu pada periode ketika peminjam 

(baik individu maupun lembaga) tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran 

kepada peminjam dan kreditor lainnya. Tingkat Kesulitan ini bisa disebabkan oleh 

faktor-faktor tertentu peminjam seperti nama baik, leverage (tingkat hutang), 

volatilitas laba dan jaminan, serta bisa juga disebabkan karena faktor-faktor 

tertentu pasar seperti kondisi ekonomi dan tingkat suku bunga (Zaki, Bah, & Rao, 

2011). 

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 daripada 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 perioda kini.  

Dengan demikian tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin 

tinggi akan mendorong manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme 
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akuntansi, dan sebaliknya jika tingkat kesulitan keuangan rendah manajer akan 

menurunkan tingkat konservatisme akuntansi.  

2.7.2 Tingkat Hutang  

Leverage merupakan salah satu rasio solvabilitas yaitu rasio untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan 

itu dilikuidasi. Rasio solvabilitas yang lain adalah dalam bentuk Debt to Equity 

Ratio (DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (total debt) 

dengan total equitas. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh 

pemegang saham terhadap pemberi pinjaman (Alhayati, 2013).  

Perusahaan yang menggunakan dana dengan biaya tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan jika pendapatan yang diterima dari 

penggunaan dana tersebut lebih besar dari biaya tetap penggunaan dana itu, dan 

finansial leverage akan merugikan jika perusahaan tidak dapat memperoleh 

pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak biaya yang harus dibayar 

(Suprihastini dan Pusparini, 2007 dalam Pramudita, 2012).  

Tingkat hutang yang tinggi akan membuat perusahaan lebih berhati hati 

karena tingkat hutang yang tinggi bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Pada perusahaan yang mempunyai hutang relatif tinggi, kreditor 

mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan 

operasi dan akuntansi perusahaan. 

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajer, pemegang saham dan 

kreditur mungkin terjadi konflik kepentingan ketika perusahaan menggunakan 

hutang sebagai salah satu sumber pendanaannya.Konflik tersebut tercermin 
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darikebijakan dividen, kebijakan investasi serta penambahan utang baru (Juanda, 

2007) dalam (Alhayati, 2013).Pada perusahaan yang mempunyai utang relatif 

tinggi, kreditur mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi 

penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan. Hak lebih besar yang dimiliki 

kreditur akan mengurangi asimetri informasi di antara kreditur dengan manajer 

perusahaan. Manajer mengalami kesulitan untuk menyembunyikan informasi dari 

kreditur. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat hutang atau leverage suatu 

perusahaan, maka permintaan akan penerapan akuntasi yang konservatif semakin 

tinggi pula karena disini kreditur berkepentingan terhadap keamanan dananya 

yang diharapkan dapat menguntungkan bagi dirinya. 

2.7.3 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan saham dalam suatu perusahaan 

publik yang dimiliki oleh individu-individu atau kelompok elit yang berasal dari 

dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perusahaan 

(komisaris,direktur dan manajer).  

Dengan kepemilikan manajerial yang rendah maka permasalahan agensi 

akan semakin besar sehingga permintaan atas laporan keuangan yang bersifat 

konservatif akan meningkat, manajer dengan kepemilikan ekuitas yang tinggi 

akan memilih menggunakan konservatisme akuntansi yang lebih rendah untuk 

menghindari penurunan harga saham, Fatmariani (2013). 

Setelah dilakukan tinjauan pustaka yang mendasari perumusan masalah, 

maka selanjutnya dibentuk sebuah kerangka pemikiran yang akan digunakan 

sebagai acuan dalam pemecahan masalah. Kerangka pemikiran mengenai 
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pengaruh tingkat kesulitan keuangan dan tingkat hutang terhadap konservatisme 

akuntansi dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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    + 

 

 

 

(-) 

 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

2.8.1 Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Hasil penelitian (Pramudita, 2012) menyatakan bahwa tingkat kesulitan 

keuangan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 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 daripada 

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 

Konservatisme 

Akuntansi (Y) 

Tingkat Kesulitan keuangan 

(X1) 

Kepemilikan Manajerial (X3) 

(+)  

Tingkat Hutang (X2)                    
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perusahaan dan laba periode kini serta yang akan datang lebih buruk daripada 

laba non-diskresioner perioda kini. 

 Dengan demikian, tingkat kesulitan keuangan perusahaan yang semakin 

tinggi akan mendorong manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme 

akuntansi, dan sebaliknya, Brigham dan Houston (2001) dalam Mareta (2011). 

Berdasarkan landasan teori, penelitian sebelumnya, rumusan hipotesis 

dalam penelitian ini adalah:  

H1: Tingkat kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi. 

2.8.2 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Konservatisme Akuntansi 

Dalam penelitian (Alhayati, 2013) tingkat hutang berpengaruh signifikan 

positif terhadap konservatisme akuntansi. Dewi dan Suryanawa (2014) 

menyatakan bahwa leverage mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Teori keagenan menjelaskan bahwa antara manajer, pemegang saham 

dan kreditur mungkin terjadi konflik kepentingan ketika perusahaan menggunakan 

hutang sebagai salah satu sumber pendanaannya. Konflik tersebut tercermin dari 

kebijakan dividen, kebijakan investasi serta penambahan utang baru (Juanda, 

2007) dalam Alhayati (2013). Ketiga kebijakan tersebut dapat digunakan 

pemegang saham untuk mengatur manajer dan mentransfer kekayaan dari tangan 

kreditur. Sementara itu pihak kreditur mempunyai kepentingan terhadap 

keamanan dananya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya 

dimasa mendatang. 
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Pada perusahaan yang mempunyai utang relatif tinggi, kreditur 

mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi 

penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan. Hak lebih besar yang 

dimiliki kreditur akan mengurangi asimetri informasi di antara kreditur 

dengan manajer perusahaan. Manajer mengalami kesulitan untuk 

menyembunyikan informasi dari kreditur. Kreditur berkepentingan terhadap 

distribusi aktiva bersih dan laba yang lebih rendah kepada manajer dan 

pemegang saham sehingga kreditur cenderung meminta manajer untuk 

menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 2005) dalam Alhayati (2013). 

Dalam penerapan konservatisme, semakin tinggi tingkat hutang 

maka pengakuan terhadap laba akan dilakukan oleh pihak manjemen secara 

lebih hati-hati dengan memperlambat pengakuannya (konservatif). Karena 

pihak kreditur cenderung akan mengawasi penyelenggaraan operasi dan 

akuntansi perusahaan. Jadi, semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka 

semakin tinggi tingkat konservatisme perusahaan tersebut. 

Berdasarkan landasan teori, penelitian sebelumnya, rumusan 

hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H2: Tingkat hutang berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. 

2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Berdasarkan hasil penelitian Fatmariani (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

konservatisme akuntansi. Teori keagenan menjelaskan bahwa kepemilikan 
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manajerial merupakan saham dalam suatu perusahaan publik yang dimiliki 

oleh individu-individu atau kelompok elit yang berasal dari dalam 

perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perusahaan 

(komisaris,direktur dan manajer).  

Dengan kepemilikan manajerial yang rendah maka permasalahan 

agensi akan semakin besar sehingga permintaan atas laporan keuangan yang 

bersifat konservatif akan meningkat, manajer dengan kepemilikan ekuitas 

yang tinggi akan memilih menggunakan konservatisme akuntansi yang lebih 

rendah untuk menghindari penurunan harga saham. 

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

akuntansi. 
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