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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia diketahui ada beberapa jenis perusahaan, salah satunya adalah 

perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang 

menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi dari pengolahan barang 

mentah.Jika dilihat dari industrinya perusahaan manufaktur terdiri dari beberapa 

jenis industri seperti, industri dalam bidang mesin dan alat berat, industri dasar 

dan kimia, dan industri barang konsumsi (makanan dan minuman). Persamaan 

dari semua industri perusahaan manufaktur salah satunya adalah semua 

berkewajiban membuat laporan keuangan. 

Laporan keuangan adalah struktur atau laporan yang memuat penyajian posisi 

keuangan serta kinerja keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan 

memiliki beberapa tujuan, diantaranya penyajian mengenai posisi keuangan 

(financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash 

flow) yang bermanfaat bagi para penggunanya. Secara akuntansi laporan 

keuangan berkaitan dengan kualitas fundamental seperti relevan, reliabilitas, dapat 

dibandingkan, dapat diverifikasi, ketepatan waktu, dan dapat dipahami. 

Berdasarkan kualitas fundamental tersebut, laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen perusahaan akan berkaitan dengan pengungkapan true value yang 

menggunakan dasar akrual untuk menyajikan laporan keuangan. Dasar akrual 

menyebabkan pembentukan nilai akuntansi tidak hanya sekedar real dari transaksi 

keuangan namun juga menyertakan suatu pencatatan mengenai nilai transaksi   
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yang timbul dari masuk dan keluarnya uang dimasa mendatang.Berdasarkan 

ketidakpastian nilai dimasa mendatang, para manajemen perusahaan yang 

menyajikan laporan keuangan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi untuk 

mengantisipasi ketidakpastian nilai dimasa mendatang. Konservatisme akuntansi 

adalah prinsip akuntansi yang mengakui dengan segera biaya atau rugi, tetapi 

untuk pendapatan dan laba tidak segera diakui walaupun kemungkinan terjadi 

lebih besar (Soewardjono, 2010). 

Gambar 1.1 

Pergerakan Tingkat Penerapan Prinsip Konservatisme Akuntansi Pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015 – 2019 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah oleh peneliti(2021) 

Berdasarkan gambar 1.1, pada periode 2015 – 2019  penerapan tingkat 

konservatisme akuntansi pada perusahaan makanan dan minuman cenderung 

mengalami kenaikan. Penerapan konservatisme akuntansi pada periode 2015 

sebesar -0,09091, lalu pada 2016 mengalami kenaikan sebesar -0,00481 sehingga 

tingkat penerapan konservatisme akuntansi pada periode 2016 sebesar
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-0,08609. Penerapan  konservatisme akuntansi pada periode 2017 sebesar -

0,10519 menandakan bahwa penerapan konservatime akuntansi periode 2017   

mengalami penurunan sebesar 0,01909 dibandingkan periode 2016. Selanjutnya 

periode 2018 tingkat penerapan konservatisme akuntansi mengalami kenaikan 

sebesar -0,02444 sehingga penerapan konservatisme akuntansi pada periode 2018 

menjadi -0,08074. Penerapan tingkat konservatisme akuntansi pada periode 2019 

juga mengalami kenaikan sebesar -0,02718 dibandingkan periode 2018, sehingga 

tingkat penerapan konservatisme akuntansi pada periode 2019 menjadi -0,05355. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam 

menggunakan prinsip konservatisme akuntansi meliputi kesulitan keuangan, risiko 

litigasi, political cost, insentif pajak, dan leverage. Kesulitan keuangan merupakan 

faktor pertama yang mempengaruhi manajemen perusahaan dalam penggunaan 

prinsip konservatisme. Menurut Purnajaya dan Merkusiwati (2014)  kesulitan 

keuangan yang dialami perusahaan meliputi kesulitan pada dana kas, dana jangka 

panjang, dana jangka pendek, serta modal kerja yang akan merujuk pada 

kebangkrutan perusahaan. Kebangkrutan perusahaan adalah hal yang perlu 

diwaspadai karena jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan maka 

perusahaan akan mengalami kegagalan usaha. 

Faktor kedua yang mempengaruhi perusahaan dalam penggunaan prinsip 

konservatisme akuntansi adalah risiko litigasi.Risiko litigasi merupakan 

biayayang keluar dikarenakan berurusan dengan masalah hukum. Menurut Jensen 

dan Meckling (1976) konservatisme akuntansi dapat dipengaruhi oleh risiko 

litigasi, 



 

 

terutama pada perusahaan yang mengalami konflik antara kreditur dan investor 

dalam kebijakan dividen. 

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi manajemen perusahaan 

dalam penggunaan prinsip konservatisme akuntansi yaitu political cost. Political 

cost menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen untuk 

menggunakan prinsip konservatisme akuntansi karena jika sebuah perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi secara permanen, maka pemerintah akan 

menaikkan pajaknya, selain itu perusahaan juga akan diminta untuk memberikan 

pelayanan publik yang lebih tinggi. Penerapan prinsip konservatisme akuntansi 

yang tinggi akan mengakibatkan laba perusahaan menjadi lebih rendah sehingga 

biaya yang keluar akan lebih rendah.  

Faktor keempat yang mempengaruhi penggunaan prinsip konservatisme 

akuntansi yaitu insentif pajak. Menurut Raharja dan Amelia (2014)  hampir 

seluruh perusahaan dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perpajakan. Keadaan 

sosial, ekonomi, dan politik yang selalu mengalami perubahanmembuat suatu 

negara menyesuaikan peraturan perpajakan dengan keadaan, salah satunya adanya 

ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan pemberian natura yang 

memungkinkan terjadinya tax-planning dengan mengatur biaya – biaya yang 

dapat menjadi pengurang pengahasilan bruto perusahaan sehingga dapat 

memperkecil pajak perusahaan. 



 

 

Faktor terakhir yang mempengaruhi penggunaan prinsip konservatisme 

akuntansi yakni leverage. Leverage ialah rasio yang menunjukkan berapa besar 

perusahaan dalam menggunakan hutang atau modal untuk membiayai aktiva 

perusahaan. Menurut Susanto dan Ramadhani (2016) ketika perusahaan memiliki 

hutang yang tinggi maka pihak pemberi hutang atau kreditur akan mengawasi 

jalannya perusahaan dalam kegiatan operasional. 

Penelitian mengenai pengaruh kesulitan keuangan terhadap konservatisme 

akuntansi telah dilakukan oleh Wahyu dan Fitria (2020) dan Darmanto dan 

Hogiana (2020). Penelitian Wahyu dan Fitria (2020)  membuktikan bahwa 

kesulitan keuangan pada perusahaan tidak berpengaruh pada penggunaan prinsip 

konservatisme akuntansi bagi perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian 

Darmanto dan Hogiana (2020) yang membuktikan bahwa kesulitan keuangan 

berpangaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi yang artinya semakin 

perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan maka akan semakin rendah 

penerapan konservatisme akuntansi dalam manajemen perusahaan. 

Penelitian mengenai risiko litigasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

seperti Darmanto dan Hogiana (2020) dan Wiecandy dan Khairunnisa 

(2018).Menurut Darmanto dan Hogiana (2020) risiko litigasi berpengaruh negatif 

terhadap konservatisme akuntansi.Berbeda dengan penelitian Wiecandy dan 

Khairunnisa (2018) yang mengatakan bahwa risiko litigasi tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi. 



 

 

Penelitian Wiecandy dan Khairunnisa (2018) dan penelitian Darmanto dan 

Hogiana (2020) juga meneliti pengaruh dari political cost terhadap konservatisme 

akuntansi. Menurut Wiecandy dan Khairunnisa (2018)  political cost tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Darmanto dan Hogiana (2020)  

juga mengatakan bahwa political cost tidak berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. 

Penelitian mengenai pengaruh insentif pajak terhadap penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi telah dilakukan oleh Sugiyarti dan Rina (2020) dan 

Elvina, dkk (2021). Menurut Sugiyarti dan Rina (2020) insentif pajak berpengaruh 

positif terhadap konservatisme akuntansi. Berbeda dengan penelitian oleh Elvina, 

dkk (2021) yang mengatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Selanjutnya leverage, penelitian mengenai leverage telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti seperti Putri (2017) dan Wahyu dan Sari (2020). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) menghasilkan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian Wahyu dan Sari 

(2020) juga menghasilkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Penelitian mengenai konservatisme akuntansi telah banyak dilakukan oleh 

banyak peneliti namun menghasilkan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu 

peneliti ingin meneliti mengenai konservatisme akuntansi. Penelitian ini adalah 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Wiecandy dan Khairunnisa 



 

 

(2018)  namun ada beberapa perbedaan dari penelitian Wiecandy dan Khairunnisa 

(2018)  yaitu, pertama pada penelitian ini telah menambahkan dua variabel yaitu 

insentif pajak dan leverage. Insentif pajak adalah  fasilitas perpajakan yang 

diberikan pemerintah kepada investor dalam negeri atau luar negeri untuk 

kegiatan tertentu dan dimaksudkan untuk pembangunan perekonomian dalam 

suatu negara. Insentif pajak dalam penelitian ini akan berkaitan dengan peraturan 

mengenai natura yang diatur dalam PMK No.167/PMK.03/2018 yang berisi 

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi 

kerja, sehingga berdasarkan peraturan tersebut perusahaan akan menerapkan 

prinsip konservatisme pada pencatatan laporan keuangan perusahaan dengan 

tujuan agar memperkecil biaya pajak perusahaan. Selanjutnya alasan mengenai 

penambahan variabel leverage. Leverage adalah rasio yang menunjukan seberapa 

besar perusahaan dapat dibiayaioleh hutang dan seberapa besar perusahaan dapat 

dibiayai oleh aset perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. 

Perbedaan yang kedua adalah pada tahun penelitian.Wiecandy dan 

Khairunnisa (2018) menggunakan analisis tahun 2014 – 2018, sedangkan 

penelitian ini menggunakan analisis tahun 2015 – 2020. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni  “Pengaruh Kesulitan 

Keuangan, Risiko Litigasi, Political Cost, Insentif Pajak, dan Leverage 

terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Makanan dan 

Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2020” 



 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi : 

1. Variabel independen yang diteliti adalah kesulitan keuangan, risiko 

litigasi, political cost, insentif pajak dan leverage. Variabel dependen 

yang diteliti adalah konservatisme akuntansi. 

2. Objek penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Periode laporan keuangan yang diteliti adalah 2015 – 2020. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi? 

2. Apakah risiko litigasi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi? 

3. Apakah political cost berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi? 

4. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi? 

5. Apakah leverage berpengaruh terhadap konservatisme kuntansi? 

 

 



 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh kesulitan keuangan terhadap 

konservatisme akuntansi. 

2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh risiko litigasi terhadap 

konservatisme akuntansi. 

3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh political cost terhadap 

konservatisme akuntansi. 

4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh insentif pajak terhadap 

konservatisme akuntansi. 

5. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh leverage terhadap 

konservatisme akuntansi. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagi Civitas Akademika 

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai tambahan 

ilmu bagi mahasiswa akuntansi. Selain itu hasil penelitian ini juga bisa 

menjadi referensi bagi yang membutuhkan informasi yang berkaitan 

mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian. 
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2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa menjadi informasi yang 

digunakan oleh manajemen perusahaan dalam pencatatan akuntansi 

mengenai prinsip konservatisme akuntansi sehingga bisa mengurangi 

masalah keagenan.  

3. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi para investor sebagai 

acuan untuk menanamkan modal kepada perusahaan dengan melihat 

laporan keuangannya terlebih dahulu. 

4. Bagi Kreditur 

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi acuan kreditur untuk 

mempertimbangkan peminjam dengan melihat laporan keuangannya 

terlebih dahulu. 

5. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan 

pekerjaan sehingga bisa dijalankan dengan efektif, efisien, dan sesuai 

dengan aturan. 

6. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi refrensi bagi penelitian 

selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna. 


