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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perusahaan adalah organisasi yang terdiri dari pihak manajer, investor, 

karyawan, pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan dan tujuannya. 

Perusahaan memiliki berbagai strategi agar perusahaan dapat berjalan sesuai 

tujuan. Jika perusahaan gagal dalam melakukan kinerjanya maka perusahaan akan 

berhenti beroperasi. Tugas dalam perusahaan yang diterapkan para manajer harus 

mampu mengelola sumber daya untuk mengoptimalkan seluruh nilai yang ada 

didalamnya dengan efektif dan efisien agar keberlangsungan perusahaan dapat 

terus terjaga (Septianto, 2016).  

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan finansial suatu 

perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh pihak internal dan eksternal yang 

menunjukkan kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Laporan 

tersebut harus memenuhi tujuan, aturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum agar dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi pengguna 

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Aristyani dan Wirawati, 2013). 

Pihak manajemen sendiri dapat menentukan metode mana yang akan dipakai 

dilihat dari kondisi dan kebutuhan perusahaan. Pilihan metode tersebut akan 

berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga 

dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan 

mempengaruhi hasil laporan keuangan (Oktomegah,2012). 
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Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasentitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai 

entitas seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan 

dan kerugian, kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan 

arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam 

catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi 

arus kas masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas 

dan setara kas. Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh (IAI) masih 

memberikan peluang bagig manajemen untuk memilih akuntansi konservatif 

dalam penmyusunan laporan keuangan yang dijadikan pertimbangan dalam 

melakukan regulasi (Aristiyani dan Wirawati, 2013). 

Konservatisme akuntansi adalah prinsip penyajian informasi keuangan 

dihadapkan pada prinsip kehati-hatian, yaitu terhadap pencatatan pendapatan dan 

biaya, maupun pencatatan terhadap aktiva. Penerapan prinsip konservatisme yaitu 

jika terdapat sesuatu yang dapat meningkatkan aktiva, tetapi belum 

terealisasi,maka kejadian itu belum boleh diakui. Tetapi jika terdapat sesuatu yang 

mengakibatkan penurunan aktiva, walaupun belum terealisasi, maka kejadian itu 

harus sudah diakui. Praktik konservatisme dapat terjadi karena standar akuntansi 

yang berlaku di Indonesia memperbolehkan perusahaan untuk memilih salah satu 
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metode akuntansi dari kumpulan metode yang diperbolehkan pada situasi yang 

sama, misalnya pemilihan metode pinilaian persediaan yang diatur dalam PSAK 

14, pemilihan metode depresiasi pada PSAK 17. Penerapan metode yang berbeda 

akan mempengaruhi perbedaan laporan keuangan baik neraca maupun laporan 

laba rugi, dan dampak perbedaan penggunaan metode juga akan mempengaruhi 

besarnya dividen yang akan dibagikan kepada investor (Nasir,dkk 2014). 

Metode akuntansi memiliki manfaat  dalam menghasilkan laporan keuangan, 

setiap laporan keuangan berbeda pada setiap perusahaan yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih dari 

berbagai alternatif yang ditawarkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yang dianggap sesuai dengan kondisi perusahaan (Sulastiningsih dan Hasna 

2017). 

Salah satu tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang 

kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2010: 87). 

Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan ini digunakan oleh pihak 

internal dan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Standar akuntansi 

keuangan memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan metode 

maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan. Menurut Wulandini dan Zulaikha (2012: 1) fleksibilitas tersebut akan 

mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan 

pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Prinsip pelaporan yang bersifat kehati-

hatian seringkali disebut dengan konservatisme akuntansi. 
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Fenomena yang terjadi di Indonesia pada perusahaan yang belum menerapkan 

akuntansi konservatif dalam laporan keuangan, menyebabkan menyebabkan 

kepercayaan para pemakai laporan keuangan khususnya laporan keuangan auditan 

terhadap auditor menjadi menurun. Seperti pada kasus perusahaan sawit Asian 

Agri. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan grup 

perusahaan sawit Asian Agri menunggak pajak sebesar Rp 1,294 triliun. Setelah 

ditelusuri ternyata ada perbedaan laporan ke dalam laporan rugi laba yang tidak 

sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jumlah tersebut merupakan pajak yang belum 

dibayarkan ke negara dari 14 perusahaan Asian Agri. Maka dapat disimpulkan 

bahwa penyebab terjadinya kasus pelanggaran etika profesi akuntansi, mulai dari 

kurangnya tanggungjawab dan pemahaman akan apa sebenarnya atura-aturan atau 

etika yang harus dijalankan oleh pelaku akuntansi dalam profesinya, melihat 

betapa beratnya perjuangan rakyat terutama dalam hal pembayaran pajak maupun 

hal lain yang kemudian di selewengkan (http://rimanews.com). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi 

yaitu debt covenant, bonus plan, poilitical cost, risiko litigasi, dan growth 

opportunity. Faktor pertama yang mempengaruhi penerapan konservatisme 

akuntansi yaitu debt covenant. Debt covenant merupakan perjanjian untuk 

melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap 

kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau 

membiarkan ekuitas yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat 

yang telah di tentukan (Wulandari, dkk 2014: 2). Semakin tinggi debt covenant 

perusahaan maka semakin dekat perusahaan pada batas yang dipersyaratkan 
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dalam kontrak hutang. Penelitian mengenai debt covenant telah dilakukan oleh 

Sulastiningsih dan Hasna (2017) menyatakan bahwa debt covenant tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Septianto (2016) menyatakan bahwa debt covenant berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi. 

Faktor kedua yang mempengaruhi konservatisme akuntansi yaitu bonus plan. 

Bonus plan berkaitan dengan tindakan manajemen dalam memilih metode 

akuntansi untuk memaksimalkan laba demi mendapatkan bonus yang tinggi 

(Sulastiningsih dan Hasna 2017: 115). Kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang 

dimiliki oleh manajemen, maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja 

dalam meningkatkan nilai saham perusahaan. Penelitian mengenai bonus plan 

telah dilakukan oleh Sulastiningsih dan Hasna (2017) menyatakan bahwa bonus 

plan tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Rohminatin (2016) menyatakan bahwa bonus plan 

berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi yaitu 

political cost. Political cost mengungkapkan bahwa perusahaan besar 

kemungkinan menghadapi biaya politis lebih besar dibanding perusahaan kecil 

(Sulastiningsih dan Hasna, 2017). Perusahaan besar biasanya lebih diawasi oleh 

pemerintah dan masyarakat. Jika perusahaan besar mempunyai laba yang tinggi 

relatif secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk 

menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang tinggi kepada perusahaan. 
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Manajer perusahaan besar mungkin cenderung memilih metode akuntansi yang 

menunda pelaporan laba untuk mengurangi tanggungan political cost oleh 

perusahaan. Penelitian mengenai political cost telah dilakukan oleh Sulastiningsih 

dan Hasna (2017) menyatakan bahwa political cost tidak secara signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Reskino dan Vemiliyarni (2014) menyatakan bahwa political cost berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Faktor keempat yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi yaitu 

risiko litigasi. Risiko litigasi merupakan risiko yang melekat pada perusahaan 

yang memungkinkan ancaman litigasi oleh stakeholder perusahaan yang 

dirugikan (Resti, 2012: 31). 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. Penelitian mengenai 

risiko litigasi telah dilakukan oleh Sulastiningsih dan Hasna (2017) menyatakan 

bahwa risiko litigasi secara signifikan berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septianto (2016) 

menyatakan bahwa risiko litigasi tidak berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Faktor berikutnya dalam penelitian ini yang mempengaruhi penerapan 

konservatisme akuntansi adalah growth opportunity. Growth opportunity adalah 

kesempatan untuk tumbuh perusahaan (Savitri, 2016: 41). Perusahaan dengan 

growth opportunity yang tinggi akan cenderung membutuhkan dana dalam jumlah 
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yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan tersebut pada masa yang akan 

datang. Penelitian mengenai growth opportunity telah dilakukan oleh Quljanah, 

dkk (2017) menyatakan bahwa growth opportunity berpengaruh positif signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Savitri (2016) menyatakan bahwa growth opportunity tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas terdapat 

perbedaan yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Sulastiningsih dan Hasna (2017), yang mana penelitian ini menguji kembali 

pengaruh debt covenant, bonus plan, political cost, dan risiko litigasi terhadap 

konservatisme akuntansi. Peneliti menambahkan variabel independen lain yaitu 

growth opportunity, alasan ditambahkan growth opportunity karena growth 

opportunity adalah kesempatan untuk tumbuh perusahaan yang menggunakan 

akuntansi yang konservatif akan memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan yang 

tinggi hal ini disebabkan karena terdapat cadangan tersembunyi yang dapat 

digunakan untuk investasi. Dengan semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

perusahaan maka semakin tinggi perusahaan untuk memilih akuntansi yang 

konservatif (Savitri, 2016). Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan 

rentang waktu penelitian. Penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014, sedangkan penelitian 

ini memperpanjang periode pengamatan 2010-2017. Penambahan periode 
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penelitian pada perusahaan manufaktur didasarkan pada alasan untuk memberikan 

hasil penelitian yang luas mengenai konservatisme akuntansi. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH DEBT COVENANT, BONUS PLAN, POLITICAL 

COST, RISIKO LITIGASI, DAN GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP 

PENERAPAN KONSERVATISME AKUNTANSI” ( Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Tahun 

2010-2017). 

1.2.  Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus, maka yang menjadi ruang lingkup 

dari penelitian ini meliputi : 

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan konservatisme 

akuntansi. 

3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah debt covenant, bonus plan, 

political cost, risiko litigasi, dan growth opportunity. 

4. Periode penelitian 8 tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. 

1.3.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pada perusahaan di Indonesia yang 

belum menerapkan akuntansi konservatif dalam laporan keuangan menyebabkan 

kepercayaan para pemakai laporan keuangan khususnya laporan keuangan auditan 

terhadap auditor menjadi menurun. Permasalahan yang mengakibatkan 

konservatisme akuntansi dikarenakan adanya perbedaan laporan ke dalam laporan 
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rugi laba yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Faktor-faktor yang 

digunakan untuk memprediksi konservatisme akuntansi yaitu dengan 

menggunakan debt covenant, bonus plan, political cost, risiko litigasi dan growth 

opportunity. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah 

mengenai pengaruh debt covenant, bonus plan, political cost, risiko litigasi, dan 

growth opportunity terhadap konservatisme akuntansi. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah diatas maka 

untuk menguji debt covenant, bonus plan, political cost, risiko litigasi, dan growth 

opportunity berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini 

menggunakan satu pendekatan yaitu teori keagenan. Teori keagenan yaitu 

hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih antara 

manajemen (agent) dan pemilik (principal). Berdasarkan pendelegasian 

wewenang principal terhadap agent, manajemen sebagai agent diberi hak untuk 

mengurus kelangsungan perusahaan bagi kepentingan pemilik. Salah satu tujuan 

dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang kinerja manajemen 

dalam suatu perusahaan. Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan 

ini digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal dalam pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu perusahaan memiliki konsep akuntansi untuk 

menyusun laporan keuangan sesuai dengan keadaan perusahaan.  
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1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna 

bagi berbagai pihak, antara lain: 

a. Bagi Manajemen Perusahaan 

Bagi perusahaan penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk membantu 

para manajer dalam memahami pentingnya prinsip konservatisme dalam 

akuntansi. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat membantu para investor dalam membuat laporan 

keuangan perusahaan. 

c. Bagi Pihak Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan 

oleh manajemen perusahaan mengenai konservatisme akuntansi dalam 

menentukan laporan keuangan yang disajikan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi 

dalam penelitian selanjutnya terutama dalam penelitian-penelitian mengenai 

konservatisme akuntansi. 


