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ABSTRAK

Pertumbuhan, kontrak hutang dan struktur kepemilikan diduga mempengaruhi
kecenderungan penerapan akuntansi konservatif. Penerapan akuntansi konservatif
dapat diukur dengan berbagai macam asumsi, salah satunya dengan asumsi metode
penilaian persediaan yang dipilih, perusahaan yang memilih metode average
dikategorikan sebagai perusahaan konservatif (kelompok 1), sedangkan perusahaan
yang memilih metode FIFO dikategorikan sebagai perusahaan optimis (kelompok 0).
Variabel pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan rasio market to book value,
kontrak hutang diproksikan dengan rasio leverage dan struktur kepemilikan diukur
dengan proporsi kepemilikan investor eksternal (non manajemen).

Penelitian menggunakan sampel yang diambil dari perusahaan yang terdaftar di BEJ
periode 2001-2005 yang memenuhi kriteria sampel yaitu 925 perusahaan. Analisis
penelitian ini menggunakan regresi logistik dengan metode akuntansi perusahaan
sebagai variabel dummy, dari analisis tersebut peneliti menyimpulkan pada taraf
signifikansi 5%, semakin tinggi kontrak hutang (rasio leverage) maka semakin
rendah kecenderungan penerapan akuntansi konservatif serta semakin tinggi struktur
kepemilikan eksternal maka semakin tinggi kecenderungan penerapan akuntansi
konservatif.

Kata kunci: metode akuntansi perusahaan, konservatisma, metode penilai persediaan,
pertumbuhan, kontrak hutang, struktur kepemilikan.
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