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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Analisis Statistik Deskriptif 

 Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis terlebih 

dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk data pada penelitian ini dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. Dari data observasi awal sebanyak 700 

ternyata pada waktu dilakukan uji normalitas, ditemukan cukup banyak data tidak 

normal sehingga data normal berjumlah 340 observasi (lihat tabel 4.3. dan 4.4. untuk 

hasil uji normalitas). Sehingga statistik deskriptif yang diujikan hanya untuk data 

yang telah normal yaitu 340 observasi. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.1. 

Statistik Deskriptif  

Descriptive Statis tics

340 -1,82 5,46 ,8547 1,37148

340 ,00 1,00 ,5771 ,26335

340 ,00 1,00 ,4772 ,23578

340 2,00 12,00 4,3235 1,87548

340 ,00 32,00 2,9545 6,34800

340 -7,99 6,92 -2,2369 1,45672

340 1,00 6,00 3,1853 1,50841

340 -,62 58,48 2,8523 6,41488

340 24,95 39,65 29,0066 1,89965

340 ,00 100,00 67,0865 24,42997

340 1,00 41,00 5,4706 4,14441

340 -,99 5,95 ,1559 ,39977

340

KONSERVATIS

KKA

KDK

JDK

SKM

TKK

TA

GO

RL

SKI

FKA

SALES_GROWTH

Valid N (lis tw ise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2016) 
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 Dari tabel 4.1. diatas diketahui statistik deskriptif untuk variabel-variabel 

dalam penelitian ini. Variabel konservatisme akuntansi memiliki nilai minimum -1,82 

dan maksimum 5,46 dengan rata-rata 0,8547 dan standar deviasi 1,37148. Artinya 

secara rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia cenderung konservatif dan 

mengakui beban terlebih dahulu daripada pendapatan perusahaan. 

 Variabel keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit (KKA) memiliki 

rata-rata 0,5771 artinya persentase perbandingan dari jumlah anggota komite audit 

yang mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan dengan jumlah anggota 

komite audit keseluruhan sebesar 57,71%. Persentase keahlian keuangan dan/atau 

akuntansi komite audit minimum 0,00 dan maksimum sebesar 1,00. Hal ini 

menunjukkan anggota komite audit di perusahaan manufaktur ada yang tidak 

memiliki keahlian akuntansi dan atau keuangan sebesar 0% dan ada anggota komite 

audit di perusahaan manufaktur yang semuanya memiliki keahlian akuntansi dan/atau 

keuangan sebesar 100%. Nilai standar deviasi sebesar 0,26335 dan mean sebesar 

0,5771. Jadi dapat dikatakan bahwa keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite 

audit perusahaan rata-rata mencapai 57,71%. 

 Variabel  keahlian keuangan dan atau akuntansi dewan komisaris (KDK) 

memiliki rata-rata 0,4772 artinya persentase perbandingan dari jumlah anggota dewan 

komisaris yang mempunyai keahlian akuntansi dan atau keuangan dengan jumlah 

anggota dewan komisaris keseluruhan sebesar 47,72%. Persentase keahlian akuntansi 

dan/atau keuangan dewan komisaris minimum 0,00 dan maksimum sebesar 1,00. Hal 
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ini menunjukkan anggota komite audit di perusahaan manufaktur ada yang tidak 

memiliki keahlian akuntansi dan atau keuangan sebesar 0% dan ada dewan komisaris 

di perusahaan manufaktur yang semuanya memiliki keahlian akuntansi dan atau 

keuangan sebesar 100%. Nilai standar deviasi sebesar 0,23578 dan mean sebesar 

0,4772. Jadi artinya anggota dewan komisaris yang memiliki keahlian di bidang 

akuntansi dan atau keuangan hampir mencapai separuh dari total dewan komisaris 

yang ada di dalam perusahaan. 

 Variabel jumlah dewan komisaris (JDK) memiliki rata-rata 4,3235 artinya 

jumlah dewan komisaris pada perusahaan manufaktur di Indonesia rata-rata 4 orang. 

Nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimal sebesar 12, artinya ada perusahaan yang 

hanya memiliki dewan komisaris sebanyak 2 orang dan ada juga yang berjumlah 12 

orang. Nilai standar deviasi 1,87548 dan mean sebesar 4,3235. Jadi jumlah dewan 

komisaris (JDK) rata-rata perusahaan sesuai dengan peraturan Bapepam yang 

berlaku. 

 Variabel struktur kepemilikan manajerial (SKM) memiliki rata-rata sebesar 

5,0080. Nilai minimum 0% dan maksimal 32%. Artinya nilai rata-rata saham 

perusahaan yang dimiliki oleh manajemen hanya 2,9545%, dengan nilai terendah 

kepemilikan 0% dan nilai tertinggi sebesar 32%. Nilai rata-rata kepemilikan 

manajerial 2,9545 dan standar deviasi 6,34800. Jadi dapat dikatakan bahwa rata-rata 

kepemilikan pihak manajemen cenderung kecil hanya 2,9545%. 
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 Variabel tingkat kesulitan keuangan (TKK) memiliki rata-rata x-score sebesar 

-2,2369 yang berarti bahwa rata-rata perusahaan dapat menghasilkan laba dari total 

aktiva dan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Nilai x-score minimum -7,99 

yang berarti bahwa perusahaan berpotensi tidak mengalami kebangkrutan dan nilai x-

score maksimal 6,92 yang berarti bahwa perusahaan berpotensi mengalami 

kebangkrutan. Nilai mean -2,2369 dan nilai standar deviasi 1,45672, jadi dapat 

dikatakan bahwa rata-rata perusahaan cenderung tidak mengalami tingkat kesulitan 

keuangan. 

 Variabel audit tenure (TA) memiliki rata-rata sebesar 3,1853. Nilai minimum 

1 dan maksimal 6. Artinya perusahaan sampel pada penelitian ini paling sebentar 

menjalin kerja sama dengan KAP 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan rata-rata 3-4 

tahun. Nilai mean 3,1853 dan standar deviasi 1,50841, jadi hal ini sesuai dengan 

peraturan Bapepam yang berlaku yaitu audit tenure (TA) tidak boleh melebihi 6 

tahun. 

 Variabel  growth opportunity (GO) memiliki rata-rata sebesar 2,8523. Nilai 

minimum -0,62 dan maksimal 58,48. Nilai mean 2,8523 dan standar deviasi 6,41488, 

jadi dapat dikatakan rata-rata perusahaan memiliki kesempatan bertumbuh 2,8523 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

 Variabel risiko litigasi (RL) memiliki rata-rata sebesar 29,0066. Nilai 

minimum 24,95 dan maksimal 39,65. Nilai mean 28,0473 dan standar deviasi 
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1,89965, jadi dapat dikatakan bahwa risiko litigasi yang dihadapi perusahaan tidak 

terlalu tinggi. 

 Variabel struktur kepemilikan institusional (SKI) memiliki rata-rata sebesar 

67,0865. Nilai minimum 0 dan maksimal 100. Artinya perusahaan sampel pada 

penelitian ini paling kecil tidak memiliki kepemilikan institusional dan paling besar 

100% dengan rata-rata 67,0865%. Nilai mean 67,0865 dan standar deviasi 24,42997 

jadi dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional (SKI) perusahaan cenderung 

tinggi mencapai 67,0865%. 

 Variabel frekuensi pertemuan rapat komite audit (FKA) memiliki rata-rata 

sebesar 5,4706. Nilai minimum 1 dan maksimal 41. Artinya perusahaan sampel pada 

penelitian ini paling sedikit memiliki frekuensi pertemuan rapat komite audit 1 kali 

dan paling banyak 41 kali dalam setahun dengan rata-rata 5-6 kali. Nilai mean 5,4706 

dan standar deviasi 4,14441 jadi dapat dikatakan bahwa frekuensi pertemuan rapat 

komite audit (FKA) telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan Bapepam yang 

berlaku. 

 Variabel pertumbuhan perusahaan (SALESGROWTH) memiliki rata-rata 

sebesar 0,1559. Nilai minimum -0.99 dan maksimal 5.95. Artinya perusahaan sampel 

pada penelitian ini rata-rata pertumbuhan penjualan 15,59%. Nilai mean 0,1559 dan 

standar deviasi 0,39977, jadi dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan 

perusahaan (SALESGROWTH) cukup baik mencapai 15,59% dibandingkan tahun 

sebelumnya. 
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Tabel 4.2. Frekuensi KA 

 

KA

183 53,8 53,8 53,8

157 46,2 46,2 100,0

340 100,0 100,0

,00

1,00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2016) 

  Dari tabel 4.2. diketahui  bahwa untuk frekuensi kualitas audit (KA) 

mayoritas perusahaan diaudit oleh KAP Non Big Four (53,8% atau 183 perusahaan) 

dan sisanya 46,2% diaudit oleh KAP Big Four atau 157 perusahaan. 

 

4.2  Hasil Analisis Data 

 Sebelum dilakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian, data 

harus memenuhi syarat asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

4.2.1 Hasil Pengujian Normalitas 

 Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian normalitas: 

Tabel 4.3. Uji Normalitas Awal 

Tests of Normality

,401 700 ,000 ,065 700 ,000Unstandardized Residual

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lilliefors Signif icance Correctiona. 

 
 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel 4.3. diketahui bahwa nilai Sign. Kolmogorof Smirnov 

sebesar 0.000 < 0.05 artinya data pada penelitian ini tidak berdistribusi normal, 

sehingga harus dilakukan penghilangan outlier (data tidak normal) dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Uji Normalitas Akhir 

Tests of Normality

,045 340 ,088 ,987 340 ,005Unstandardized Residual

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lilliefors Signif icance Correctiona. 

 
 

 Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

 Setelah dilakukan pengurangan data, Tabel 4.4. menunjukkan data sudah 

memenuhi syarat nilai Kolmogorof Smirnov lebih besar daripada 0,05. 
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4.2.2 Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5. Uji Autokorelasi 

Model Summ aryb

,535a ,286 ,260 1,17988 1,924

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), SALES_GROWTH, KDK, TA, FKA, TKK, SKM, GO,

JDK, KKA, SKI, KA, RL

a. 

Dependent Variable: KONSERVATISb. 

 
 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

 Berdasarkan Tabel 4.5., nilai Durbin Watson diketahui sebesar 1,924 berada 

di daerah DU (1,801) dan 4-DU (2,919) maka untuk uji autokorelasi dapat dikatakan 

bebas dari autokorelasi. 

4.2.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6. Uji Multikolinearitas 
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Coefficientsa

3,645 1,337 2,727 ,007

,017 ,270 ,003 ,061 ,951 ,811 1,233

,141 ,302 ,024 ,467 ,641 ,808 1,238

-,032 ,043 -,044 -,739 ,461 ,621 1,611

,003 ,012 ,015 ,272 ,786 ,764 1,310

,260 ,048 ,276 5,450 ,000 ,854 1,172

,296 ,046 ,326 6,492 ,000 ,866 1,155

-,033 ,011 -,156 -3,132 ,002 ,877 1,140

-,112 ,045 -,156 -2,512 ,012 ,568 1,761

-,428 ,159 -,156 -2,684 ,008 ,649 1,541

,004 ,003 ,074 1,349 ,178 ,728 1,373

,048 ,016 ,145 2,921 ,004 ,884 1,132

-,564 ,163 -,164 -3,454 ,001 ,965 1,037

(Constant)

KKA

KDK

JDK

SKM

TKK

TA

GO

RL

KA

SKI

FKA

SALES_GROWTH

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: KONSERVATISa. 

 
 

 

Dengan melihat nilai tolerance dan VIF pada tabel 4.6., yaitu nilai tolerance > 0,1 

dan nilai VIF yang < 10 maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut 

telah bebas dari multikolinearitas sehingga korelasi antara variabel-variabel 

independennya tidak terjadi. 

 

4.2.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.7. Uji Heteroskedastisitas 
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Coefficientsa

-,136 ,095 -1,429 ,154

,030 ,019 ,095 1,576 ,116

-,014 ,021 -,041 -,668 ,504

-,004 ,003 -,087 -1,256 ,210

-8,6E-005 ,001 -,007 -,105 ,916

-,001 ,003 -,024 -,409 ,683

,000 ,003 -,008 -,134 ,894

,000 ,001 -,018 -,309 ,758

,006 ,003 ,138 1,908 ,057

-,005 ,011 -,029 -,432 ,666

,000 ,000 ,096 1,506 ,133

-,001 ,001 -,026 -,448 ,655

-,013 ,012 -,062 -1,122 ,263

(Constant)

KKA

KDK

JDK

SKM

TKK

TA

GO

RL

KA

SKI

FKA

SALES_GROWTH

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 

 
 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

  

Tabel 4.7. menunjukkan hasil uji Glejser dimana variabel-variabel independen 

menghasilkan nilai signifikansi > 0,05 sehingga telah bebas dari heteroskedastisitas 

artinya  varians data sama antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya.  

 

4.3. Uji Fit Model  

Pengujian fit model dilakukan dengan uji F, dengan hasil: 

Tabel 4.8. Uji Fit Model 
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ANOVAb

182,426 12 15,202 10,920 ,000a

455,223 327 1,392

637,649 339

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), SALES_GROWTH, KDK, TA, FKA, TKK, SKM, GO, JDK, KKA,

SKI, KA, RL

a. 

Dependent Variable: KONSERVATISb. 

 
 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

Berdasarkan pada tabel tersebut nilai signifikansi F sebesar 0,000< 0,05 

sehingga dengan demikian dikatakan model fit, artinya variabel independen 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (konservatisme). 

 

4.4. Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan melihat pada nilai 

Adjusted R Square dengan hasil: 

Tabel 4.9. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summ aryb

,535a ,286 ,260 1,17988 1,924

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), SALES_GROWTH, KDK, TA, FKA, TKK, SKM, GO,

JDK, KKA, SKI, KA, RL

a. 

Dependent Variable: KONSERVATISb. 

 
 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 
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Berdasarkan pada tabel tersebut nilai Adjusted R Square sebesar 0,260 

yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

(konservatisme) sebesar 26% dan sisanya sebesar 74% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.  Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.10. Hasil Regresi untuk Uji Hipotesis 
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Coefficientsa

3,645 1,337 2,727 ,007

,017 ,270 ,003 ,061 ,951 ,811 1,233

,141 ,302 ,024 ,467 ,641 ,808 1,238

-,032 ,043 -,044 -,739 ,461 ,621 1,611

,003 ,012 ,015 ,272 ,786 ,764 1,310

-,260 ,048 -,276 -,276 ,000 ,854 1,172

,296 ,046 ,326 6,492 ,000 ,866 1,155

-,033 ,011 -,156 -3,132 ,002 ,877 1,140

-,112 ,045 -,156 -2,512 ,012 ,568 1,761

-,428 ,159 -,156 -2,684 ,008 ,649 1,541

,004 ,003 ,074 1,349 ,178 ,728 1,373

,048 ,016 ,145 2,921 ,004 ,884 1,132

-,564 ,163 -,164 -3,454 ,001 ,965 1,037

(Constant)

KKA

KDK

JDK

SKM

TKK

TA

GO

RL

KA

SKI

FKA

SALES_GROWTH

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: KONSERVATISa. 

 
 
 
 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

  Setelah semua persyaratan dalam uji asumsi klasik terpenuhi maka hasil 

regresi diatas sudah dapat dipakai untuk mengambil kesimpulan dalam menguji 

dalam penelitian ini. Tabel 4.10. menunjukkan hasil regresi variabel independen dan 

control terhadap variabel dependennya. 
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,476 

,321 

,231 

,393 

,000 

 

 

Hasil 
 

Ditolak 
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Ditolak 

Ditolak 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Ditolak 

DIterima 

Diterima 
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4.5.1. Hasil Hipotesis 

Untuk menjawab perumusan masalah yaitu  apakah KKA (Keahlian 

Keuangan dan atau Akuntansi Komite Audit) berpengaruh positif terhadap 

konservatisme dilakukan dengan melihat pada nilai signifikansi pengujian (t-sig./2) 

sebesar 0,851/2 = 0,476 yang nilainya > 0,05  dengan nilai koefisien regresi sebesar            

0,017 artinya KKA (Keahlian Keuangan dan/atau Akuntansi Komite Audit) tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme. Dengan demikian maka hipotesis pertama 

pada penelitian ini ditolak. 

Untuk menjawab perumusan masalah kedua yaitu  apakah KDK  (Keahlian 

Keuangan dan/atau Akuntansi Dewan Komisaris) berpengaruh positif terhadap 

konservatisme dilakukan dengan melihat pada nilai signifikansi pengujian (t-sig./2) 

sebesar 0,642/2 = 0,321 yang nilainya > 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 

+0,141 artinya KDK  (Keahlian Keuangan dan/atau Akuntansi Dewan Komisaris)  

tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Dengan demikian maka hipotesis kedua 

pada penelitian ini ditolak.  

Untuk menjawab perumusan masalah ketiga yaitu apakah JDK  (Jumlah 

Dewan Komisaris) berpengaruh terhadap konservatisme dilakukan dengan melihat 

pada nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,461 yang nilainya > 0,05 dengan 

nilai koefisien regresi sebesar -0,032 artinya JDK (Jumlah Dewan Komisaris)  tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme. Dengan demikian maka hipotesis ketiga pada 

penelitian ini ditolak. 
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Untuk menjawab perumusan masalah keempat yaitu  apakah SKM (Struktur 

Kepemilikan Manajerial) berpengaruh negatif terhadap konservatisme dilakukan 

dengan melihat pada nilai signifikansi pengujian (t-sig./2) sebesar 0,786/2 = 0,393 

yang nilainya > 0,05 dan nilai β sebesar 0,003 artinya SKM (Struktur Kepemilikan 

Manajerial)  berpengaruh positif terhadap konservatisme tapi tidak signifikan. 

Dengan demikian maka hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. 

Untuk menjawab perumusan masalah kelima yaitu  apakah TKK (Tingkat 

Kesulitan Keuangan) berpengaruh negatif terhadap konservatisme dilakukan dengan 

melihat pada nilai signifikansi pengujian (t-sig./2) sebesar 0,000/2 = 0,000 yang 

nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,260 artinya TKK (Tingkat 

Kesulitan Keuangan)  berpengaruh negatif terhadap konservatisme. Dengan demikian 

maka hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. 

 

4.5.2. Hasil untuk Variabel Kontrol 

Hasil pengujian untuk variabel kontrol yaitu Audit Tenure (TA) diperoleh 

nilai signifikansi pengujian (t-sign.) sebesar 0,000 yang nilainya < 0,05 artinya Audit 

Tenure berpengaruh terhadap konservatisme. 

Variabel kontrol kedua Growth Opportunity (GO) diperoleh nilai signifikansi 

pengujian (t-sig.) sebesar 0,002 yang nilainya < 0,05 artinya Growth Opportunity   

berpengaruh terhadap konservatisme. 
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Variabel kontrol ketiga Risiko Litigasi (RL) memperoleh nilai signifikansi 

pengujian (t-sig.) sebesar 0,012 yang nilainya < 0,05 artinya Risiko Litigasi 

berpengaruh terhadap konservatisme. 

Variabel kontrol keempat yaitu kualitas audit (KA) memperoleh nilai 

signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,008 yang nilainya < 0,05 artinya Kualitas 

Audit berpengaruh terhadap konservatisme. 

Variabel kontrol kelima yaitu struktur kepemilikan institusional (SKI) 

memperoleh nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,178 yang nilainya > 0,05 

artinya SKI tidak berpengaruh terhadap konservatisme. 

 Hasil pengujian untuk variabel kontrol yaitu frekuensi pertemuan komite 

audit (FKA) diperoleh nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,004 yang nilainya 

< 0,05 artinya FKA berpengaruh terhadap konservatisme.   

Untuk variabel kontrol pertumbuhan perusahan (SALESGROWTH) diperoleh 

nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,001 artinya SALESGROWTH  

berpengaruh terhadap konservatisme karena nilai signifikansinya < 0,05. 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Keahlian Keuangan dan/atau Akuntansi Komite Audit terhadap 

Konservatisme  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis diperoleh hasil 

bahwa nilai signifikansi pengujian (t-sig./2) sebesar 0,951/2 = 0,476 yang nilainya 
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>0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,017 artinya KKA (Keahlian Keuangan 

dan/atau Akuntansi Komite Audit) tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Jadi 

hipotesis pertama ditolak. Artinya keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit 

tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Komite audit mempunyai tugas untuk 

memantau dan mendorong agar laporan keuangan perusahaan disusun dan disajikan 

sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, serta membantu 

Dewan Komisaris dalam memastikan berjalannya dan terpeliharanya praktik prinsip-

prinsip good corporate governance di perusahaan. Keahlian keuangan dan/atau 

akuntansi komite audit dapat memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit 

untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Semakin banyak jumlah 

anggota komite audit yang mempunyai keahlian akuntansi dan keuangan, maka akan 

semakin tinggi komite audit melakukan praktik akuntansi yang konservatif.  Selain 

itu, komite audit akan lebih professional dalam melaksanakan tugasnya jika memiliki 

latar belakang keuangan dan akuntansi. 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.  

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa hipotesis ditolak 

artinya keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik deskriptif penelitian 

ini dimana rata-rata untuk KKA (Keahlian Keuangan dan/atau Akuntansi Komite 
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Audit) sebesar 0,5987 yang artinya hanya separuh dari jumlah komite audit yang 

memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sehingga tidak cukup kuat 

dalam mempengaruhi konservatisme. Penelitian ini mendukung penelitian Munif 

(2013) yang menyatakan bahwa keahlian keuangan dan/atau akuntansi komite audit 

tidak berpengaruh terhadap konservatisme. 

 

4.6.2. Pengaruh Keahlian Keuangan dan/atau Akuntansi Dewan Komisaris 

terhadap Konservatisme  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis diperoleh hasil 

bahwa  nilai signifikansi pengujian (t-sig./2) sebesar 0,641/2 = 0,321 yang nilainya > 

0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar +0,141 artinya KDK (Keahlian Keuangan 

dan/atau Akuntansi Dewan Komisaris) tidak berpengaruh terhadap konservatisme. 

Jadi hipotesis kedua ditolak. Artinya keahlian keuangan dan atau akuntansi dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Dewan komisaris memiliki 

tugas memberikan nasihat kepada Direksi dan mendorong terlaksananya 

implementasi good corporate governance. 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. Dengan dewan komisaris memiliki keahlian 

akuntansi dan/atau akuntansi dapat mengontrol proses pelaporan keuangan serta 

membuat informasi laporan keuangan lebih transparan dan bebas dari manipulasi. 
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Keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan komisaris merupakan faktor penting 

dalam menentukan laporan keuangan yang berkualitas. Semakin banyak jumlah 

anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian akuntansi dan keuangan, maka 

akan semakin tinggi dewan komisaris melakukan praktik akuntansi yang konservatif. 

Tetapi hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis kedua ditolak.                   

Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik deskriptif penelitian ini dimana rata-rata untuk 

KDK (Keahlian Keuangan dan/atau Akuntansi Dewan Komisaris) sebesar 0,4772 

yang artinya tidak ada separuh dari jumlah dewan komisaris yang memiliki keahlian 

dibidang keuangan atau akuntansi sehingga tidak cukup kuat dalam mempengaruhi 

konservatisme. Penelitian ini mendukung penelitian Trilaksana (2009) yang 

menyatakan bahwa keahlian keuangan dan/atau akuntansi dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme. 

 

4.6.3. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Konservatisme  

 Berdasarkan pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis diperoleh hasil 

bahwa  nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,461/2=0.231 yang nilainya > 

0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,032 artinya JDK (Jumlah Dewan 

Komisaris)  tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Jadi hipotesis ketiga ditolak. 

Artinya jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Jumlah 

dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris perusahaan yang 

bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen. Dewan 
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komisaris bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai 

dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Dewan komisaris 

mempunyai tanggung jawab untuk menjadi alat hubungan kemasyarakatan umum dan 

pihak yang berkepentingan, serta untuk mengembangkan kebijakan dan 

mengimplementasikan prosedur sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan 

antara stakeholder dan meningkatkan kepercayaan investor. Ukuran dewan komisaris 

yang lebih besar kurang efektif daripada ukuran dewan komisaris yang lebih kecil 

jumlahnya, karena kesulitan koordinasi dan terlibat kelompok besar. Jumlah dewan 

komisaris yang besar dapat menyebabkan masalah “free rider” dalam arti bahwa 

setiap anggota dewan bergantung pada anggota lain untuk memantau manajemen. 

 Hasil pengujian hipotesis ditolak artinya jumlah dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik deskriptif 

penelitian ini dimana rata-rata untuk JDK (Jumlah Dewan Komisaris) sebesar 3,5606 

yang artinya jumlah dewan komisaris padapenelitian ini  sekitar 3-4 orang dan hanya 

memenuhi syarat formal peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga proses 

monitoring kurang ketat, dan tidak cukup kuat dalam mempengaruhi konservatisme. 

Penelitian ini mendukung penelitian Trilaksana (2009) yang menyatakan bahwa JDK 

tidak berpengaruh terhadap konservatisme. 
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4.6.4. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Konservatisme  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis diperoleh hasil 

bahwa  nilai signifikansi pengujian (t-sig./2) sebesar 0,786/2 = 0,393 yang nilainya 

>0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,003 artinya SKM (Struktur 

Kepemilikan Manajerial) tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Jadi hipotesis 

keempat ditolak. Artinya struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh  terhadap 

konservatisme. Struktur kepemilikan manajerial yang semakin tinggi atas saham yang 

ada dalam perusahaan akan mendorong manajer cenderung memilih akuntansi yang 

konservatif (Nugroho dan Mutmainah, 2012). Perasaan memiliki manajer terhadap 

suatu perusahaan tersebut membuat manajer tidak hanya memikirkan bonus yang 

akan didapatkan apabila labanya tinggi tetapi manajer lebih mementingkan 

kontinuitas perusahaan dalam jangka panjang sehingga manajer tertarik untuk 

mengembangkan perusahaan.   

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai statistik 

deskriptif untuk variabel SKM cenderung kecil yaitu hanya 2,9545% sehingga 

menjadikan struktur kepemilikan manajerial tidak  berpengaruh signifikan terhadap 

konservatisme. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho dan Mutmainah (2012).  
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4.6.5. Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan terhadap Konservatisme  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pengujian hipotesis diperoleh hasil 

bahwa  nilai signifikansi pengujian (t-sig./2) sebesar 0,000/2 = 0,000 yang nilainya < 

0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,260 artinya tingkat kesulitan keuangan 

berpengaruh negatif terhadap konservatisme. Jadi hipotesis kelima diterima. Artinya 

tingkat kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap konservatisme. Jadi tingkat 

kesulitan keuangan tinggi akan menurunkan tingkat konservatisme. Tingkat kesulitan 

keuangan adalah tanda-tanda perusahaan mengalami kebangkrutan dengan 

diperlihatkan adanya penurunan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan melihat 

tanda-tanda mengalami kebangkrutan ada di tingkat kesulitan keuangan ini melalui 

laporan keuangan bagian modal kerja, total aset, laba ditahan, laba sebelum pajak, 

nilai pasar modal sendiri, total hutang dan penjualan perusahaan pada suatu periode 

tertentu.  

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis diterima artinya tingkat kesulitan 

keuangan berpengaruh negatif terhadap konservatisme. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan dengan tingkat kesulitan keuangan yang tinggi cenderung untuk tidak 

mengakui beban terlebih dahulu sehingga cenderung untuk tidak konservatif. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesulitan keuangan berpengaruh negatif 

terhadap konservatisme. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugroho dan 

Mutmainah (2012) yang menyatakan bahwa tingkat kesulitan keuangan berpengaruh  

negatif terhadap konservatisme. 
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4.6.6. Pembahasan untuk Variabel Kontrol 

4.6.6.1. Pengaruh Audit Tenure (TA) terhadap Konservatisme 

 Hasil pengujian untuk variabel kontrol yaitu Audit Tenure diperoleh nilai 

signifikansi (t-sign.) sebesar 0,000 yang nilainya < 0,05 artinya Audit Tenure  

berpengaruh terhadap konservatisme. Audit Tenure merupakan lama hubungan antara 

auditor dengan klien. 

Peraturan yang terkait dengan Audit Tenure ini pertama kali diterbitkan dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan 

Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh suatu kantor 

akuntan publik kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama lima tahun 

berturut-turut, sedangkan bagi seorang partner audit di suatu kantor akuntan publik, 

pemberian jasa audit kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama tiga tahun 

buku berturut-turut. Hal ini juga didukung dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII.A.2 

(Kep. 20/PM/2002), kemudian peraturan ini diperbaharui pada Peraturan Menteri 

Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini 

menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh suatu kantor akuntan publik kepada 

klien dilaksanakan paling lama enam tahun buku berturut-turut, sedangkan bagi 

seorang partner audit di suatu kantor akuntan publik, pemberian jasa audit kepada 

klien hanya boleh dilaksanakan paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Namun, 

semakin lama hubungan antara auditor dengan klien maka semakin tinggi ancaman 
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terhadap independensi auditor, karena monitoring auditor lemah dan akan membuat 

objektivitas menurun.   

Dilihat dari hasil pengujian diketahui bahwa Audit Tenure berpengaruh 

terhadap konservatisme. Jad isemakin lama hubungan auditor dengan perusahana 

menjadikan kinerja perusahaan semakin baik dan semakin konservatif. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Munif (2013). 

 

4.6.6.2. Pengaruh Growth Opportunity (GO) terhadap Konservatisme 

Growth Opportunity diperoleh nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,002 

yang nilainya < 0,05 artinya Growth Opportunity  berpengaruh terhadap 

konservatisme. Growth Opportunity yaitu kesempatan perusahaan untuk melakukan 

investasi pada hal-hal yang menguntungkan. The Agency Theory menggambarkan 

hubungan yang negative antara Growth Opportunity dan leverage. Perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam 

berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Selain itu teori agency 

juga menjelaskan bahwa semakin tinggi Growth Opportunity maka menunjukkan 

bahwa adanya kesempatan tumbuh yang tinggi dan memicu sedikit konflik sehingga 

akan berdampak pada kebijakan akuntansi perusahan. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa  ada pengaruh antara Growth Opportunity 

dan konservatisme. Jadi  semakin tinggi kesempatan bertumbuh indikasinya adalah 
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perusahaan memiliki kinerja baik sehingga  berpengaruh terhadap 

konservatisme Hasil penelitian ini  mendukung penelitian  Sari, dkk (2014).  

 

4.6.6.3. Pengaruh Risiko Litigasi (RL) terhadap Konservatisme 

Variabel kontrol ketiga Risiko Litigasi (RL) memperoleh nilai signifikansi 

pengujian (t-sig.) sebesar 0,012 yang nilainya < 0,05 artinya RL (Risiko Litigasi) 

berpengaruh terhadap konservatisme. Litigasi adalah proses dimana seorang individu 

atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan 

penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Perusahaan berisiko untuk 

mendapatkan litigasi dan tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan 

olehnya. Tuntutan hukum dan litigasi dapat disebabkan adanya laporan keuangan 

yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga merugikan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Juanda (2007) menyebutkan bahwa “tuntutan litigasi 

dapat timbul dari pihak kreditor, investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan 

perusahaan”. Investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan memiliki 

kewenangan untuk menuntut hak yang seharusnya dipenuhi oleh manajemen sebagai 

pengelola perusahaan. Johnson et al. dan Qiang (dalam Juanda, 2007) menambahkan 

bahwa risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada 

perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor.  

Dari hasil pengujian diketahui bahwa risiko litigasi berpengaruh terhadap 

konservatisme. Jadi risiko litigasi yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa 
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perusahaan menghadapi risiko yang semakin tinggi pula dan hal ini akan berdampak 

pada kebijakan perusahaan terkait dengan konservatisme akuntansi. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian Septian (2014). 

 

4.6.6.4. Pengaruh Kualitas Audit (KA) terhadap Konservatisme 

Variabel kontrol keempat yaitu KA (kualitas audit) memperoleh nilai 

signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar  0,008 yang nilainya < 0,05 artinya KA 

(kualitas audit) berpengaruh terhadap konservatisme. Kualitas audit dapat diartikan 

sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. 

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan 

auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. 

Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen, pertimbangan 

(judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. 

Audit quality oleh Kane dan Velury (2005) dalam Simanjuntak (2008), didefinisikan 

sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien. Banyak 

faktor yang memainkan peran tingkat kemampuan tersebut seperti nilai akuntansi 

yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan, termasuk fleksibilitas 

penggunaan dari generally accepted accounting principles (GAAP) sebagai suatu 

aturan standar, kemampuan bersaing secara kompetitif yang digambarkan pada 

laporan keuangan dan hubungannya dengan risiko bisnis, dan lain sebagainya. 
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Dari hasil pengujian diketahui bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap 

konservatisme. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang diaudit oleh KAP  Big 

Four berarti akan memiliki hasil yang lebih baik karena KAP Big Four memiliki 

reputasi dan kredibilitas lebih baik daripada  perusahaan yang  diaudit oleh KAP Non 

Big Four sehingga akan berpengaruh terhadap konservatisme. Hasil penelitian ini  

mendukung penelitian Diansari,dkk (2016). 

 

4.6.6.5. Pengaruh Struktur Kepemilikan Institutional (SKI) terhadap 

Konservatisme 

Variabel kontrol kelima yaitu SKI (Struktur Kepemilikan Institusional) 

memperoleh nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,178 yang nilainya > 0,05 

artinya SKI (Struktur Kepemilikan Institusional) tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme. Literatur mengenai kepemilikan institusional menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional mendorong munculnya pengawasan terhadap manajemen 

untuk melindungi investasinya (Frien dan Lang, 1988 dalam Brailsford, Oliver dan H. 

Pua, 2000) sehubungan dengan tingginya resiko ekonomi, maka investor ingin 

memberikan pengawasan terhadap manajemen, dan ingin meyakinkan bahwa 

manajemen tidak melakukan aktivitas yang merugikan kekayaan pemegang saham. 

Menurut „active monitoring hypothesis‟ kepemilikan institusional akan 

meminimalisasi ruang gerak manajemen yang opportunistik dan juga menurunkan 

konflik antara manajemen dan pemegang saham. 
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Kepemilikan perusahaan oleh investor institusional semakin meningkat pada 

tahun-tahun terakhir ini. Investor dapat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan 

karena hak voting yang mereka miliki. Hak voting tersebut mampu mengintervensi 

keputusan manajemen, misalnya keputusan investasi, merger, maupun sistem 

pengkajian efektif. 

Hasil pengujian menyatakan tidak adanya pengaruh struktur kepemilikan 

institusional terhadap konservatisme. Berarti tinggi rendahnya persentase 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan konservatisme 

akuntansi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari, dkk (2014). 

 

4.6.6.6. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit (FKA) terhadap 

Konservatisme 

 Hasil pengujian untuk variabel kontrol yaitu FKA (Frekuensi pertemuan 

komite audit)  diperoleh nilai signifikansi pengujian (t-sig.) sebesar 0,004 yang 

nilainya < 0,05 artinya FKA (Frekuensi pertemuan komite audit) berpengaruh 

terhadap konservatisme. Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga 

Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012, dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit 

mengadakan rapat sebagai berikut: 

a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu 

kalidalam 3 (tiga) bulan. 
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b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 

lebihdari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. 

c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah 

untukmufakat. 

d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk 

apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang 

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan 

disampaikan kepada Dewan Komisaris. 

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak di luar 

keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara 

periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala 

auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit disampaikan 

dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua 

komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang 

diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan 

komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat 

mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada 

dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa adanya pengaruh frekuensi rapat komite 

audit terhadap konservatisme. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi frekuensi 

rapat komite audit akan berdampak pada semakin baiknya proses diskusi dan kinerja 
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sehingga akan berdampak pada kebijakan konservatisme akuntansi. Hasil penelitian 

mendukung penelitian Trilaksana (2009). 

 

4.6.6.7. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan (SALESGROWTH) terhadap 

Konservatisme 

Untuk variabel kontrol SALESGROWTH diperoleh nilai signifikansi 

pengujian (t-sig.) sebesar 0,001 artinya SALESGROWTH berpengaruh terhadap 

konservatisme karena nilai signifikansinya < 0,05. Pertumbuhan atas penjualan 

merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa 

perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah 

yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama 

operasinya. Jadi, pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan sering dikatakan 

sebagai tingkat pertumbuhan penjualan. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa pertumbuhan penjualan  berpengaruh 

terhadap konservatisme. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi pertumbuhan 

penjualan perusahaan indikasinya adalah kinerjanya baik sehingga berpengaruh 

terhadap konservatisme. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari (2014). 

 

 


