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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1  Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai statistik deksriptif dari penelitian ini, 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KomAudt 102 2 4 3.17 .400 

KomIndep 102 .250 .750 .39155 .101075 

DwnDrksi 102 2 15 5.47 3.120 

AT 102 1 3 1.77 .807 

Leverage 102 .094 .704 .36144 .150344 

ShmInsti 102 32.216 96.091 66.07359 19.287586 

ShmManj 102 .001 25.620 5.55289 8.031462 

Valid N (listwise) 102     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 102 data yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2010-2015. 

Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah anggota komite 

yang ada diperusahaan. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa komite audit 
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memiliki nilai minimum 2 dan maximum 4 yang berarti jumlah anggota komite audit 

yang paling sedikit dari perusahaan sampel sebesar 2 orang dan jumlah anggota komite 

audit yang paling banyak sebesar 4 orang. Sedangkan nilai mean sebesar 3,17 

menunjukkan bahwa komite audit dalam perusahaan sampel mempunyai rata-rata 

sebesar 3,17 dari jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan. Nilai standar 

deviasi komite audit 0,400 menunjukkan terjadi penyimpangan sebesar 0,400. 

Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan jumlah komisaris 

independen dibagi dengan total jumlah dewan komisaris dalam perusahaan. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki nilai 

minimum 0,250 dan maximum 0,750 yang berarti proporsi komisaris independen yang 

paling sedikit dari perusahaan sampel sebesar 0,250 dan proporsi komisaris independen 

yang paling banyak sebesar 0,750. Sedangkan nilai mean sebesar 0,39155 dengan nilai 

standar devisiasi 0,101075. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata komisaris independen 

sebesar 0,39155 telah memenuhi peraturan dari POJK No.33/POJK.04/2014  tentang 

persentase komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh 

anggota. 

Dewan direksi memiliki nilai minimum 2 dan maximum 15 yang berarti jumlah 

dewan direksi yang paling sedikit sebesar 2 dan yang paling banyak sebesar 15. 

Sedangkan nilai mean sebesar 5,47 menunjukkan bahwa dewan direksi dalam 

perusahaan mempunyai rata-rata sebesar 5,47 dari jumlah dewan direksi yang dimiliki 
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oleh perusahaan. Nilai standar devisiasi sebesar 3,120 menunjukkan variasi yang 

terdapat dalam dewan direksi. 

Audit tenure dapat dilihat dari jumlah tahun auditor bekerja, nilai minimum 1 dan 

nilai maximum sebesar 3. Sedangkan nilai mean sebesar 1,75 dan nilai standar devisiasi 

sebesar 0,807. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008 tentang pemberian jasa 

audit oleh seorang auditor paling lama 3 tahun berturut-turut. 

Leverage digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan menggunakan 

hutang dari luar untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan yang diukur dengan 

total debt ÷ total asset. Nilai minimum 0,094 dan nilai maximum sebesar 0,704 dengan 

nilai mean sebesar 0,36144. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai nilai 

terkecil 0,094 dan nilai terbesarnya 0,704. Nilai standar devisiasi sebesar 0,150344 

menunjukkan variasi yang terdapat dalam leverage perusahaan. 

Saham institusional dapat dilihat dari besarnya saham dimiliki oleh pihak institusi 

diluar perusahaan. Nilai minimum sebesar 32,216 dan nilai maximum 96,091 dengan 

nilai mean sebesar 66,07359. Hal ini menunjukkan bahwa saham yang dimiliki oleh 

perusahaan istitusi mempunyai nilai terkecil 32,216 dan nilai terbesar 96,091 dari 

perusahaan sampel dan nilai standar devisiasi sebesar 19,287586. 

Saham manajerial dapat dilihat dari besarnya saham dimiliki oleh pihak 

manajemen perusahaan. Nilai minimum sebesar 0,001 dan nilai maximum 25,620 

dengan nilai mean sebesar 5,552889. Hal ini menunjukkan bahwa saham yang dimiliki 
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oleh manajemen atau direksi perusahaan mempunyai nilai terkecil 0,001 dan nilai 

terbesar 25,620 dari perusahaan sampel dan nilai standar devisiasi sebesar 8,031462. 

Tabel 4.2 Konservatisme 

Conacc 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

.00 30 29.4 29.4 29.4 

1.00 72 70.6 70.6 100.0 

Total 102 100.0 100.0  

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas konservatisme (Conacc) yang diukur dengan variabel 

dummy menunjukkan bahwa 30 perusahaan atau sebesar 29,4% dari perusahaan 

cenderung optimis dan 72 perusahaan atau sebesar 70,6% dari perusahaan yang 

menggunakan prinsip konservatif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

perusahaan menggunakan prinsip konservatif. 

Tabel 4.3 Hasil Kualitas Audit 

KualAudit 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

NonBig4 69 67.6 67.6 67.6 

Big4 33 32.4 32.4 100.0 

Total 102 100.0 100.0 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas kualitas auditor yang diukur dengan variabel dummy 

menunjukkan bahwa 69 perusahaan atau sebesar 67,6% dari perusahaan sampel diaudit 
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oleh auditor dari KAP Non Big Four dan 33 perusahaan atau sebesar 32,4% dari 

perusahaan sampel diaudit oleh auditor dari KAP Big Four. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sebagian besar perusahaan sampel diaudit oleh auditor dari KAP Non Big Four. 

4.2.  Pengujian Regresi Logistik 

 Model mampu memprediksi nilai observasinya dan dapat dikatakan model dapat 

diterima jika nilai Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test > 0,05. Tampilan 

output SPSS menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik Hosmer dan Lemeshow’s 

Goodness of Fit sebesar 6,951 dengan probabilitas signifikansi 0,542 yang nilainya 

lebih kecil daripada  (0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model fit. 

Tabel 4.4 Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,951 8 ,542 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

Untuk memperjelas gambaran penjelasan ketepatan model regresi logistic dapat dilihat 

pada tabel klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Tabel Klasifikasi 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017 

Observed 

Predicted 

Conacc 

Percentage Correct ,00 1,00 

Conacc ,00 15 15 50,0 

1,00 5 67 93,1 

Overall Percentage   80,4 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 30 perusahaan yang termasuk tidak 

konservatisme sebanyak 15 perusahaan atau 50% yang secara tepat dapat diprediksikan 

oleh model regresi logistik ini sebagai perusahaan yang termasuk konservatisme. 

Sedangkan dari 72 perusahaan yang termasuk konservatisme sebanyak 67 perusahaan 

dapat diprediksi dengan tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik (93.1%). 

Dengan demikian secara keseluruhan dari semua perusahaan sebesar 80.4% yang dapat 

diprediksikan dengan tepat oleh model logistik ini. Tingginya persentase ketepatan 

tabel klasifikasi tersebut mendukung tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap 

data hasil prediksi dan data observasinya yang menunjukkan sebagai model regresi 

yang baik. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah menilai model fit dengan menggunakan -2 

log likehood. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.6 Tabel Iteration History -2 Log Likehood 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Step 1 1 88,313 

2 82,891 

3 82,040 

4 81,989 

5 81,989 

6 81,989 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 123,583 
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

Menilai model fit dapat dilihat dari nilai statistik -2 Log likehood yaitu tanpa 

variabel hanya konstanta saja sebesar 88,313 setelah dimasukkannya 3 variabel baru 

maka nilai -2 Log likehood turun menjadi 82,040 dan setelah semua variabel 

dimasukkan menjadi 81,989 atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 6,324 dan 

penurunan ini signifikan dibandingkan dengan tabel yaitu 1,98. Hal ini berarti 

penambahan variabel independen dapat digunakan. 

Tabel 4.7 Nagelkerke R Square 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 81,989a ,335 ,477 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

        Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

Untuk mengetahui besarnya variasi prediksi dari variable independen terhadap 

dependen dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Hal ini berarti diketahui bahwa 

dengan ukuran Nagelkerke R Square diperoleh 47,7% variasi konservatisme dapat 

diprediksi dari variabel independen. 

 

 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 
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4.3.  Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan program SPSS 

(Stastistical Package for Social Science), dengan menggunakan alat analisis regresi 

logistik. Hasil pengujian regresi logistik tersebut dapat terlihat sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Hipotesis 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a KualAudit 1,754 ,763 5,289 1 ,021 ,173 

KomAudt 2,018 ,995 4,117 1 ,042 7,526 

KomIndep -4,280 3,690 1,346 1 ,246 ,014 

DwnDrksi ,176 ,171 1,057 1 ,304 1,192 

Audit Tenure ,208 ,362 ,330 1 ,566 1,232 

Leverage -3,181 1,969 2,612 1 ,106 ,042 

ShmInsti ,060 ,023 6,788 1 ,009 1,062 

ShmManj ,232 ,080 8,293 1 ,004 1,261 

Constant -8,101 3,663 4,891 1 ,027 ,000 

a. Variable(s) entered on step 1: KualAudit, KomAudt, KomIndep, DwnDrksi, AT, Leverage, ShmInsti, ShmManj. 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2017) 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa variabel 

kualitas audit mempunyai nilai sig./2 sebesar 0,0105 < 0,05 dengan koefisien beta 

1,754. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini 

diterima. 

Komite audit mempunyai nilai sig./2 sebesar 0,021 < 0,05 dengan koefisien beta 

+2,018. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif 
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terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian 

ini diterima. 

Nilai sig/2 dalam komisaris independen sebesar 0,123>0,05 dan nilai koefisien 

beta -4,280 sehingga variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. 

Dewan direksi mempunyai nilai sig./2 sebesar 0,102> 0,05 dan nilai koefisien beta 

+0.176. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat dengan variabel dewan direksi 

tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi sehingga hipotesis ditolak.  

Kepemilikan institusional mempunyai nilai sig./2 sebesar 0,004<0,05 dan nilai 

koefisien beta sebesar +0.060. Hal ini menunjukkan bahwa variabel saham institusional 

berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi maka hipotesis diterima. Artinya 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Kepemilikan manajerial mempunyai nilai sig./2 sebesar 0,002<0,05 dengan nilai 

beta sebesar +0.232. Hal ini menunjukkan bahwa saham manajerial ditolak karena beda 

arah koefisien regresi. Artinya semakin tinggi persentase kepemilikan saham 

manajerial maka akan semakin meningkatkan konservatisme akuntansi. 

Audit tenure mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,566>0,05 dengan koefisien 

beta 0.208. Hal ini menunjukkan bahwa variabel audit tenure tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi. 
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Nilai signifikansi dalam Leverage sebesar 0,106<0,05 dengan nilai koefisien beta 

sebesar -3,181 sehingga variabel leverage berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. 

 

4.4  Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh kualitas audit terhadap konservatisme 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kualitas audit 

berpengaruh positif terhadap konservatisme sehingga hipotesis 1 diterima. Setiap KAP 

diwajibkan memiliki kemampuan dalam memahami bisnis klien dengan baik sehingga 

dapat mengaudit perusahaan dengan baik dan dapat menghasilkan laporan audit yang 

berkualitas. Sebab laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor merupakan hal yang 

paling dinanti oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengambil sebuah 

keputusan. Banyak orang yang beranggapan bahwa semakin besar KAP maka kualitas 

audit yang dihasilkan semakin berkualitas. Hal ini disebabkan karena KAP big four 

dinilai lebih berkualitas dalam melaksanakan jasa audit karena memiliki seorang 

auditor yang lebih berpengalaman, lebih berhati-hati dalam melakukan audit dan 

dianggap lebih baik dalam membatasi manipulasi laporan keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Yenna dan Bambang (2012) menemukan bahwa 

kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme. 
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4.4.2 Pengaruh komite audit terhadap konservatisme 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif 

terhadap konservatisme. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mematuhi 

peraturan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang memiliki anggota sekurang-kurangnya 

3 orang sehingga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi. Sebab banyak sedikitnya anggota komite audit dalam perusahaan dapat 

menunjukkan bahwa proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan 

baik. Hal ini karena jumlah anggota komite audit dalam perusahaan baik sedikit 

maupun banyak berpengaruh terhadap konservatisme karena komite audit bertugas 

mengaudit laporan keuangan sehingga berdampak pada konservatisme dan menjadikan 

hipotesis ini ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gayatri dan I Dewa 

(2013) yang menyatakan komite audit memiliki berpengaruh terhadap konservatisme. 

4.4.3 Pengaruh komisaris independen terhadap konservatisme 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite independen tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris belum 

menjalankan pemonitoran secara optimal untuk mengawasi manajemen. Board of 

directors (didominasi oleh komisaris independen) yang kuat akan mensyaratkan 

informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung memakai prinsip 

akuntansi yang lebih konservatif. Dilain pihak, board of directors yang didominasi oleh 

pihak internal atau board of directors mempunyai insentif monitoring yang lemah akan 

memberikan kesempatan besar bagi manajer untuk memakai prinsip akuntansi yang 
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lebih agresif. Perusahaan juga belum mematuhi peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 

tentang komisaris independen yang sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota 

yang ada di perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik diskriptif, yaitu masih 

adanya perusahaan yang mempunyai komposisi komisaris independen sebesar 25% 

dari jumlah komisaris yang ada. Pemonitoran yang dilakukan juga kurang efektif 

karena ukuran perusahaan yang besar dengan jumlah komisaris independen yang masih 

sedikit sehingga diperlukan penambahan jumlah komisaris independen supaya 

pengawasan terhadap manajemen perusahaan menjadi lebih baik lagi dan penggunaan 

akuntansi yang konservatif akan semakin tinggi. Selain itu pemegang saham mayoritas 

memiliki peran utama sehingga menjadikan dewan komisaris tidak independen dalam 

melaksanakan fungsi monitoring. Pengangkatan dan keberadaan dewan komisaris 

independen di perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi regulasi dan peraturan 

pemerintah saja, tetapi tidak dapat menjalankan fungsi tata kelola yang baik. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Padmawati dan Fachrurrozie (2015) yang menyatakan 

bahwa komisaris independen menunjukkan tidak adanya pengaruh pada konservatisme 

akuntansi. 

4.4.4 Pengaruh dewan direksi terhadap konservatisme 

Dewan direksi yang besar dalam perusahaan dipercaya dapat memonitor atau 

mengawasi proses laporan keuangan dengan lebih efektif daripada ukuran dewan 

direksi yang kecil. Selain itu dapat menjadi nilai tambah bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dan pemegang saham untuk mendapat kepercayaan di masa depan. 
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Apabila kinerja dewan direksi sesuai dengan kepentingan pemegang saham, maka 

dalam hal ini akan mensyaratkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga 

penerapan konservatisme menjadi salah satu pilihan pihak manajemen untuk 

menghasilkan laba yang berkualitas. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Hal ini disebabkan 

karena dilihat dari nilai statistik deskriptifnya, dewan direksi dalam sebuah perusahaan 

selama ini hanya memenuhi standard aturan minimum menurut Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No.33/POJK.04/2014 dengan anggota paling sedikit 2 orang dan kinerja 

belum optimal, sehingga tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Perwirasari (2010) yang menyatakan bahwa dewan direksi 

tidak berpengaruh pada konservatisme akuntansi. 

4.4.5 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap konservatisme 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring dan kepemilikan institusional dapat digunakan 

untuk mengurangi agency conflict. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih baik sehingga dapat menghalangi perilaku 

oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer. Selain itu dapat meminimalisir tingkat 

penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap konservatisme. Hal ini disebabkan karena institusi yang 

memiliki jumlah saham yang besar dapat menjalankan fungsi monitoring dengan baik 
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terhadap kinerja manajemen perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme 

dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu kepemilikan saham oleh pihak institusi 

dapat mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba dan dapat 

mencegah manajemen untuk melakukan tidakan yang dapat merugikan para investor 

sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Jadi semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula 

tekanan bagi perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan Widodo (2015), yang menyatakan kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap konservatisme. 

4.4.6 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap konservatisme sehingga variabel kepemilikan saham ditolak karena 

berbeda arah. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya saham yang dimiliki manajemen 

dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga dapat 

mengurangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan dari seorang manajer akan 

ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi 

yang akan digunakan dalam perusahaan tersebut. Perusahaan akan menerapkan prinsip 

konservatisme akuntansi jika manajer mempunyai saham yang lebih besar. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan tidak hanya memikirkan laba yang diperoleh tinggi, 

tetapi lebih memikirkan kontinuitas perusahaan jangka panjang. Kepemilikan saham 

oleh manajemen dapat mengurangi masalah agensi karena semakin besar saham yang 
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diperoleh maka manajemen tidak hanya memikirkan bonus yang didapat tetapi juga 

memiliki motivasi dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan nilai saham 

perusahaannya. Manajer juga akan mengembangkan perusahaan dengan memakai 

cadangan tersembunyi yang dapat meningkatkan nilai investasi perusahaan dan akan 

lebih mementingkan kontinuitas jangka panjang perusahaan. Asset akan diakui dengan 

nilai terendah, ini berarti nilai buku lebih kecil daripada nilai pasar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa para investor dan pasar akan memberikan nilai positif akan hal 

ini. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Dewi dan Suryanawa (2014) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh signifikan positif 

terhadap konservatisme akuntansi. 

4.5  Pembahasan Variabel Kontrol 

4.5.1 Pengaruh audit tenure terhadap konservatisme 

Hasil penelitian ini menunjukkan audit tenure tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme. Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan antara KAP atau 

auditor dengan klien. Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.17/PMK.01/2008 menetapkan tentang pemberian jasa audit oleh KAP terhadap 

klien paling lama 6 tahun berturut-turut, dan atau seorang auditor paling lama 3 tahun 

berturut-turut.  

Terdapat isu yang berkaitan erat antara audit tenure dengan independensi auditor. 

Lamanya hubungan klien-auditor dapat mengganggu independensi auditor sehingga 

dapat mempengaruhi penilaian auditor terhadap laporan keuangan klien. Semakin lama 
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auditor berhubungan dengan klien menyebabkan menurunnya independensi yang 

disebabkan karena tumbuhnya hubungan kekerabatan auditor dengan klien sehingga 

menurunnya kualitas audit dan kualitas laporan keuangan. Kualitas dari laporan 

keuangan dapat meningkat setelah adanya pergantian auditor yang dapat dilihat dari 

meningkatnya indeks konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini 

disebabkan karena auditor tidak memiliki hubungan yang erat dengan manajemen dan 

masih melaksanakan prosedur audit sesuai dengan yang seharusnya. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Munif (2013) yang menyatakan audit tenure tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme. 

4.5.2 Pengaruh leverage terhadap konservatisme 

Hasil penelitian ini menunjukkan leverage berpengaruh terhadap konservatisme 

sehingga hipotesis ditolak. Rasio leverage digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

biaya perusahaan yang dibiayai dari utang dan perbandingan total asset yang dimiliki 

perusahaan. Selain itu, rasio leverage juga dapat menjadi suatu indikasi bagi pemberi 

pinjaman untuk tingkat keamanan pengembalian dana yang telah diberikan ke 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar hutang yang dimiliki 

perusahaan maka laporan keuangan yang dihasilkan cenderung tidak konservatif, 

karena dengan tingginya tingkat leverage perusahaan maka kemungkinan besar 

manajer melakukan pelanggaran perjanjian kredit akan semakin tinggi.  

Alasan ditolaknya leverage karena tinggi rendahnya hutang perusahaan bisa saja 

meskipun hutang tinggi tetapi hasil kinerja masih baik karena untuk investasi sehingga 
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leverage tinggi tidak menjamin perusahaan pasti semakin konservatif dan sebaliknya. 

Sehingga besarnya leverage perusahaan belum tentu menyebabkan perusahaan akan 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan tujuan untuk mempertahankan 

kinerja yang baik di mata kreditor dan investor, sehingga kreditor akan terus 

menyediakan dana pinjaman bagi perusahaan serta investor akan membeli saham 

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rohminatin (2016) yang 

menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap konservatisme. 


