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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konservatisme merupakan situasi, kondisi dan aktivitas bisnis serta ekonomi 

yang dapat dikontrol dengan reaksi kehati-hatian pada saat terjadi ketidakpastian dan 

menghadapi risiko yang melekat didalamnya. Dalam kondisi keragu-raguan seorang 

manajer harus menerapkan prinsip akuntansi yang bersifat konservatis. Hal ini dapat 

menghindari sikap optimisme yang berlebihan dari manajemen dan pemilik 

perusahaan.  

Menurut Suwardjono (2010) konservatisme adalah sikap dalam menghadapi 

ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar hasil yang 

terburuk dari ketidakpastian tersebut. Konsep ini sangat sesuai untuk perusahaan jika 

mengalami kondisi yang tidak pasti yaitu dengan melakukan pengakuan biaya atau 

rugi yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang, tetapi juga tidak 

mengakui lebih dulu keuntungan atau pendapatan yang akan datang walaupun 

kemungkinan terjadinya besar. 

Secara lebih spesifik diperjelas menurut Riahi dan Belkaoui (2000) yang 

menyatakan bahwa konservatisme ini lebih menunjukkan nilai terendah untuk aset 

dan revenue dan nilai tertinggi untuk utang dan expenses. Konservatisme saat ini 

masih digunakan dalam pemilihan umur kegunaan estimasi dan nilai sisa aset untuk 
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akuntansi penyusutan serta aturan wajar penerapan konsep lower of cost or 

market dalam penilaian persediaan dan surat-surat berharga. 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan prinsip 

konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan. Faktor yang pertama adalah 

keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit. Menurut Wulandini dan Zulaikha 

(2012) keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit dapat memberikan dasar 

yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi 

keuangan. Faktor yang kedua adalah keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan 

komisaris. Menurut Yunos (2012) dewan komisaris harus memiliki keahlian 

keuangan dan/atau akuntansi, jika tidak, dapat mengganggu kemampuan dewan 

komisaris untuk memantau manajemen dan membuatnya tidak mampu mendeteksi 

penyimpangan laporan keuangan. Keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan 

komisaris merupakan faktor penting dalam menentukan laporan keuangan yang 

berkualitas. Faktor yang ketiga adalah jumlah dewan komisaris. Jumlah dewan 

komisaris menurut Hani (2012) mampu mengurangi konflik kepentingan antara 

stakeholders dan meningkatkan kepercayaan investor. Faktor yang keempat adalah 

struktur kepemilikan manajerial. Menurut Sari,dkk (2014) dengan meningkatnya 

kepemilikan saham oleh manajer akan berdampak baik bagi kelangsungan usaha 

perusahaan karena manajer memiliki tanggung jawab untuk mensejahteraan pemilik 

yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan demikian manajer akan lebih berhati-

hati dalam mengawasi kinerja perusahaan. Faktor yang kelima adalah tingkat 
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kesulitan keuangan. Menurut Pramudita (2012) tingkat kesulitan keuangan bisa 

diartikan sebagai munculnya sinyal atau gejala-gejala awal kebangkrutan terhadap 

penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan. 

Pada penelitian terdahulu, Wulandini dan Zulaikha (2012) menemukan 

keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit berpengaruh positif terhadap 

konservatisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya keahlian 

keuangan dan/atau akuntansi komite audit maka mekanisme pengawasan akan 

menjadi lebih baik sehingga mencegah pihak manajemen melakukan tindakan yang 

dapat merugikan perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit yang 

mempunyai keahlian akuntansi dan keuangan, maka akan semakin tinggikomite 

auditmelakukan praktik akuntansi yang konservatif. Sedangkan menurut Al Sraheen 

(2014) menemukan keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap konservatisme. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pentingnya akuntansi dan pengetahuan keuangan untuk dewan komisaris dalam 

mengontrol manipulasi dan memastikan informasi keuangan yang transparan. 

Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian 

akuntansi dan keuangan, maka akan semakin tinggi dewan komisaris melakukan 

praktik akuntansi yang konservatif. Kemudian penelitian tentang jumlah dewan 

komisaris menurut Suleiman (2014) menemukan bukti bahwa perusahaan yang 

memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar cenderung kurang konservatif 

sehingga dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh negatif antara jumlah dewan 
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komisaris terhadap konservatisme. Namun, hal tersebut tidak didukung menurut 

penelitian dari Sembiring (2012) yang mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris  

yang semakin besar akan membuat tingkat konservatisme semakin meningkat. Oleh 

karena itu, jumlah dewan dewan komisaris tidak dinyatakan dalam arah tertentu. 

Lalu, menurut penelitian dari Noviantari dan Ratnadi (2015) yang menemukan 

tingkat kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap konservatisme dan Dewi 

dan Suryanawa (2014) juga menemukan struktur kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap konservatisme. Selain kelima faktor diatas, ada penelitian lain yang 

menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme yaitu seperti pada 

penelitian Sari (2014) menemukan audit tenure berpengaruh negatif, sedangkan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, 

dengan menambah tiga variabel yaitu keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite 

audit, keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan komisaris dan jumlah dewan 

komisaris. Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit, keahlian keuangan 

dan/atau akuntansi dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, struktur kepemilikan 

manajerial dan tingkat kesulitan keuangan terhadap konservatisme  pada perusahaan-

perusahaan manufaktur di Indonesia, serta menambahkan variabel kontrol yaitu audit 

tenure, growth opportunity, risiko litigasi, kualitas audit, struktur kepemilikan 

institusional, frekuensi pertemuan komite audit, dan pertumbuhan perusahaan. 
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Variabel kontrol ini menurut dari beberapa penelitian yang sudah ada yaitu penelitian 

dari Sari (2014) yang meneliti tentang pengaruh audit tenure, ukuran perusahaan, 

leverage, dan pertumbuhan perusahaan terhadap konservatisme, Septian (2014) yang 

meneliti tentang analisis struktur kepemilikan manajerial, growth opportunity, debt 

covenant, tingkat kesulitan keuangan, risiko litigasi dan kualitas audit terhadap 

konservatisme, serta penelitian dari Prahista (2015) meneliti tentang indepedensi 

dewan komisaris, struktur kepemilikan saham (manajerial dan institusional), 

frekuensi pertemuan komite audit, kualitas audit dan leverage terhadap 

konservatisme. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah menggunakan variabel 

keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit, keahlian keuangan dan/atau 

akuntansi dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris dengan tahun pengamatan 

yang berbeda pula. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH KEAHLIAN KEUANGAN DAN/ATAU 

AKUNTANSI KOMITE AUDIT, KEAHLIAN KEUANGAN DAN/ATAU 

AKUNTANSI DEWAN KOMISARIS, JUMLAH DEWAN KOMISARIS, 

STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL & TKK (TINGKAT 

KESULITAN KEUANGAN) TERHADAP KONSERVATISME PADA 

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA.” 

 

 



6 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas maka permasalahn yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit 

berpengaruh positif pada konservatisme di perusahaan manufaktur 

Indonesia? 

b. Apakah keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan komisaris 

berpengaruh positif pada konservatisme di perusahaan manufaktur 

Indonesia? 

c. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh pada konservatisme di 

perusahaan manufaktur Indonesia? 

d. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada 

konservatisme di perusahaan manufaktur Indonesia? 

e. Apakah tingkat kesulitan keuangan berpengaruh negatif pada 

konservatisme di perusahaan manufaktur Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka peneliti melakukan penelitian 

ini dengan tujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris: 
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a. Untuk mengetahui apakah keahlian keuangan dan/atau akuntansi 

komite audit berpengaruh positif pada konservatisme di perusahaan 

manufaktur Indonesia. 

b. Untuk mengetahui apakah keahlian keuangan dan/atau akuntansi 

dewan komisaris berpengaruh positif pada konservatisme di 

perusahaan manufaktur Indonesia. 

c. Untuk mengetahui apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh pada 

konservatisme di perusahaan manufaktur Indonesia. 

d. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif pada konservatisme di perusahaan manufaktur 

Indonesia. 

e. Untuk mengetahui apakah tingkat kesulitan keuangan berpengaruh 

negatif pada konservatisme di perusahaan manufaktur Indonesia. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian tentang pengaruh keahlian keuangan dan/atau 

akuntansi komite audit, keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan 

komisaris, jumlah dewan komisaris, struktur kepemilikan manajerial 

dan tingkat kesulitan keuangan terhadap konservatisme  pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia diharapkan dapat 
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memberikan gambaran kepada perusahaan terutama komite audit 

dalam menelaah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 

prinsip konservatisme. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian tentang pengaruh keahlian keuangan dan/atau 

akuntansi komite audit, keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan 

komisaris, jumlah dewan komisaris, struktur kepemilikan manajerial 

dan tingkat kesulitan keuangan terhadap konservatisme  pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan pemahaman lain kepada praktisi pasar 

modal terutama investor tentang dunia ekonomi dan bisnis yang 

dideskripsikan secara ilmiah melalui penelitian ini. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian tentang pengaruh keahlian keuangan dan/atau 

akuntansi komite audit, keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan 

komisaris, jumlah dewan komisaris, struktur kepemilikan manajerial 

dan tingkat kesulitan keuangan terhadap konservatisme  pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi, serta bisa 

dijadikan sebagai literature terutama bagi mahasiswa yang akan 

melanjutkan penelitian ini. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan penyajian hasil penelitian, maka disusun 

dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuanpenelitian, dan sistematika penulisan. 

(H4+) 
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BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian akuntansi konservatif dan 

pengukurannya serta diuraikan pula tentang teori yang digunakan 

sebagai dasar penelitian yaitu teori agensi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel 

penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, pengujian hipotesis 

dan pemecahan masalah. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan sekaligus merupakan hasil 

pembuktian secara empiris yang telah dinyatakan pada bab sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian. 

 


