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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan hasil dari gabungan Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). BEI merupakan suatu 

lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. Pasar modal adalah pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana dengan cara memperjual belikan sekuritas yang umumnya lebih dari satu 

tahun, seperti saham dan obligasi (Tandelilin, 2014: 206).  

Adanya Bursa Efek Indonesia memberikan keuntungan bagi perusahaan 

maupun bagi investor. Melalui Bursa Efek Indonesia, perusahaan dapat 

memperoleh dana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, dan bagi investor 

adanya Bursa Efek Indonesia dapat memberikan keuntungan dari saham yang 

dibelinya. Adanya kegiatan ini akan berdampak terhadap keseluruhan perusahaan 

yang ada di BEI tak terkecuali sektor perusahaan perdagangan. Sektor 

perdagangan merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi perekonomian 

Indonesia, hal ini dikarenakan semkin meningkatnya daya beli perusahaan, maka 

permintaan akan barang-barang dagang pun meningkat.  

Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dari 

perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkanya atau 

konsumen. Perusahaan dagang membeli barang jadi yang siap pakai dan 

menjualnya dalam bentuk yang sama kepada konsumen yang membutuhkanya. 

Misalnya, pasar swalayan (Hero, Indomaret, Robinson, dan lain-lain), distributor 

elektronik, distributor suku cadang kendaraan, pengecer bahan kebutuhan harian, 
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dan sebagainya. Perusahaan dagang berfungsi sebagai jembatan bagi produsen 

suatu produk dengan konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Perusahaan 

dagang berfungsi mempertemukan antara produsen dengan konsumen, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Karena perusahaan dagang tidak memproduksi 

sendiri produknya (Rudianto, 2008: 155). 

Persaingan yang ketat untuk meraih pangsa pasar membuat setiap 

perusahaan dalam sektor perdagangan bekerja keras untuk menghasilkan profit 

yang diinginkan melalui pencapaian target tertentu dalam meraih kepercayaan 

konsumen. Tidak hanya konsumen yang menjadi fokus utama perusahaan akan 

tetapi investor, kreditor dan pemerintah menjadi pihak yang sangat penting untuk 

keberlangsungan bisnis perusahaan. Untuk meraih kepercayaan investor dan 

kreditor, perusahaan berusaha menunjukkan kinerja yang baik melalui laporan 

keuangan.  

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam suatu perjalanan 

entitas bisnis dimana laporan keuangan merupakan cerminan bagi perusahaan 

tersebut untuk menilai hasil kinerja mereka selama beberapa periode. Informasi 

laba merupakan fokus utama dalam pelaporan keuangan yang menyediakan 

informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan selama satu periode 

tertentu. Pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor dapat 

menggunakan informasi laba dan komponennya untuk membantu mereka dalam 

mengevaluasi kinerja perusahaan, mengestimasi daya melaba dalam jangka 

panjang, memprediksi laba di masa yang akan datang dan menaksir risiko 

investasi atau pinjaman kepada perusahaan. Untuk mewujudkan manfaat tersebut, 
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maka diperlukan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan angka-angka 

yang relevan dan reliabel (Ningsih, 2012).  

Salah satu prinsip yang dianut dalam proses pelaporan keuangan adalah 

prinsip konservatisme akuntansi. prinsip konservatisme akuntansi adalah 

menerapkan atau mengakui biaya atau rugi dibandingkan dengan mengakui 

adanya keuntungan yang akan diperoleh (Ningsih, 2012). Dengan menerapkan 

prinsip konservatisme akuntansi ini mengakibatkan laba atau pendapatan dan aset 

cenderung rendah dibandingkan dengan biaya dan hutang yang cenderung tinggi 

(Fiasari, 2014).  

Prinsip konservatisme akuntansi menjadi kontroversial karena terdapat 

banyak kritik yang muncul atas penerapan prinsip ini, namun ada pula pihak yang 

mendukung. Pihak yang menentang prinsip konservatisme berpendapat bahwa 

dengan diterapkannya prinsip konservatisme akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang cenderung bias 

karena tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. 

Namun disisi lain pihak yang mendukung prinsip konservatisme berpendapat 

bahwa dengan diterapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan maka akan dapat bermanfaat untuk menghindari perilaku 

oportunistik manajer yang hendak memanipulasi laba (Noviantari dan Ratnadi, 

2015).  

Terlepas dari perdebatan tersebut, prinsip konservatisme masih digunakan 

di beberapa perusahaan di Indonesia. Alasannya adalah untuk mengurangi 

kecenderungan manajer dalam melebih-lebihkan laba yang disajikan dalam 

laproran keuangan (Noviantari dan Ratnadi, 2015). Laba yang disajikan secara 
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berlebihan akan lebih berbahaya karena akan mengakibatkan pihak yang 

berkepentingan akan merasa dirugikan dan akan menghadapi permasalah hukum 

(Deviyanti, 2012).  

Manajemen dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan agar semua 

individu yang berkepentingan dapat mengetahui kinerja dari manajemen. Tetapi 

terkadang manajemen perusahaan melakukan kecurangan dalam pelaporan 

keuangan. Kecurangan yang dilakukan adalah dengan melebihkan laba yang tidak 

sesuai dengan kenyataan. Banyak kasus mengenai laporan keuangan banyak 

terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada Bank Bukopin, 

dimana pada tahun 2016 Bank Bukopin mencatat laba sebesar Rp 1,08 triliun 

tetapi pada tahun 2017 laba perusahaan dicatatkan Rp 183,53 miliar 

(www.kompas.com). Selain kasus Bank Bukopin, kasus serupa terjadi pada PT 

Kereta Api Indonesia dimana di tahun 2005 perusahaan mencatatkan keuntungan 

sebesar Rp 6,9 milyar. Tetapi setelah diteliti dan dikaji rinci ternyata perusahaan 

menderita kerugian Rp 63 milyar (www.detik.com) 

Kasus-kasus di atas menunjukkan perusahaan kurang menerapkan kehati-

hatian dalam penerapan akuntansi. Kekuranghati-hatian perusahaan dalam 

menerapkan akuntansi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan teori akuntansi 

positif. Teori akuntansi positif memprediksi bahwa tingkat kesulitan keuangan 

yang semakin tinggi akan mendorong manajer untuk mengurangi tingkat 

konservatisme akuntansi. Kondisi keuangan yang buruk dapat mendorong 

pemegang saham untuk melakukan pergantian manajer perusahaan yang 

kemudian dapat menurunkan nilai pasar manajer yang bersangkutan di pasar 

tenaga kerja. Ancaman tersebut dapat mendorong manajer untuk mengatur 

http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
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pelaporan laba akuntansi yang merupakan salah satu tolok ukur kinerja manajer 

(Pramudita, 2012).  

Banyak faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi. Salah satu 

faktor ialah  financial distress atau kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan 

adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu 

perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan atau kondisi sebelum 

terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Atmini, 2005). Seorang manajer dianggap 

tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik apabila perusahaan mengalami 

kondisi kesulitan keuangan yang tinggi yang berdampak pemegang saham bisa 

saja mengganti manajer perusahaan tersebut. Hasil penelitian Pramudita (2012) 

dan Ningsih (2011) menunjukkan bahwa kesulitas keuangan berpengaruh positif 

terhadap konservatisme akuntansi. Berbeda dengan hasil penelitian Putri (2017) 

yang menemukan kesulitas keuangan tidak berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. Kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Pratama dkk 

(2016) yang menemukan bahwa kesulitas keuangan berpengaruh negatif terhadap 

konservatisme akuntansi.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi konsevartisme akuntansi adalah 

risiko litigitasi. Risiko Litigasi merupakan sebagai risiko yang melekat pada 

perusahaan yang memungkinkan terjadi ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan meliputi kreditor, investor, dan regulator 

(Juwanda, 2009). Hasil penelitian Putri dan Anggraini (2017) menemukan bahwa 

risiko ligitasi tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hasil 

penelitian Ningsih (2011) dan penelitian Sulastiningsih dan Husna (2017) 
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menunjukkan bahwa risiko ligitasi berpengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Fitri (2014) yang 

menemukan bahwa risiko ligitasi berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

akuntansi.  

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah 

leverage. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang (Viola dan Diana, 2016). Kreditur akan mempertimbangkan 

rasio leverage untuk memberikan pinjaman yang cukup besar kepada perusahaan 

(Deviyanti, 2012). Berdasarkan hasil penelitian Noviantari dan Ratnadi (2015) 

dan penelitian Viola dan Diana (2016) menemukan bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap konservatisme akuntansi. Berbeda dengan penelitian Putri dan 

Anggraini (2017) dan penelitian Mamesah dkk (2016) yang menemukan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Juga berbeda 

dengan hasil penelitian Dewi dan Suryanawa (2014) yang menemukan bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.  

Faktor yang keempat yang mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah 

kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah besarnya persentase 

saham perusahaan yang dimiliki oleh komisaris, direktur ataupun pengelola 

perusahaan (Deviyanti, 2012). Semakin besar saham yang dimiliki oleh manajer 

maka semakin termotivasi mereka bekerja lebih giat untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Hal ini terjadi karena manajer tidak hanya mengutaman laba yang 

besar tetapi lebih mementingkan keberlangsungan perusahaan (Risdiyani dan 

Kusmuriyanto, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Saptono dan 

Gurendrawati (2015) dan penelitian Sari dkk (2014) menemukan bahwa 
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kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. 

Berbeda dengan penelitian Dewi dan Suryanawa (2014) dan penelitian Pratanda 

dan Kusmuriyanto (2014) menemukan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut terdapat 

hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Putri (2017) yang 

meneliti tentang pengaruh kesulitan keuangan, risiko litigasi, leverage terhadap 

konservatisme akuntansi pada perusahaan dagang yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia 2012-2014. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penambahan variabel kepemilikan manajerial sebagai faktor uang mempengaruhi 

keputusan manajer untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. 

Kepemilikan manajerial menunjukkan seberapa besar persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pengelola perusahaan (komisaris, direktur). 

Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer maka perusahaan akan cenderung 

menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dikarenakan manajer lebih 

mengutamakan keberlangsungan perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang di atas serta adanya reseach gap maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesulitan 

Keuangan, Risiko Litigasi, Leverage dan Kepemilikan Manajerial terhadap 

Konservatisme Akutansi pada Perusahaan Dagang yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012-2016”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Agar penelitian lebih berfokus pada pokok permasalahan, makaruang 

lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek dalam penelitian ini pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

2. Periode peneliti lima tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 

3. Variabel dependen yang digunakan yaitu konservatisme akuntansi dan 

variabel independen yang digunakan yaitu Kesulitan keuangan, risiko litigasi, 

leverage dan kepemilikan manajerial. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas, masalah yang ingin diteliti  

dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk 

menerapkan konservatisme akuntansi,maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

pada perusahaan dagang yang terdaftar di BEI. 

2. Apakah Risiko Litigasi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan dagang yang terdaftar di BEI. 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan dagang yang terdaftar di BEI. 

4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi pada perusahaan dagang yang terdaftar di BEI. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kesulitan Keuangan berpengaruh 

terhadap konservatisme akutansi pada perusahaan dagang yang terdaftar di 

BEI. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisi apakah Risiko Litigasi berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan dagang yang terdaftar di 

BEI. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Leverage berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi pada perusahaan dagang yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan dagang yang 

terdaftar di BEI. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman bagi pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan  serta  

memberikan penilaian yang wajar atas kondisi suatu perusahaan sehingga 

mampu mengambil keputusan yang tepatuntuk kelangsungan perusahaan 

tersebut. 

2. Bagi investor agar dapat membantu para investor dalam membuat keputusan 

investasinya sehingga dapat lebih berhati-hati dalam pengambilan informasi 

yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan. 
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3. Bagi akademisi diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan 

referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut serta 

dapat membantu mereka dalam memahami makna konservatisme dalam 

akuntansi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya beberapa temuan keterbatasan yang adapada 

penelitian ini dapat di gunakan sebagai salah satu masukan bagi para peneliti 

selanjutnya. 

  


