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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja perusahaan dapat ditunjukkan dengan melihat laporan keuangan 

yang disiapkan oleh perusahaan. Terdapat informasi untuk pengambilan 

keputusan pihak internal maupun eksternal pada laporan keuangan. Pihak internal 

yang membutuhkan laporan keuangan adalah pihak manajemen, sedangkan pihak 

eksternal yang membutuhkan laporan keuangan adalah investor, kreditor, dan 

pemerintah. Perusahaan dituntut menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. 

Dalam penyediaan laporan keuangan yang memiliki kualitas, perusahaan memiliki 

pertimbangan penerapan konservatisme akuntansi, yaitu penerapan prinsip kehati-

hatian.  

Kootanaee et al. (2013) mengatakan pengertian konservatif akuntansi 

secara tradisional yaitu tidak memprediksi profit apapun namun memprediksi 

segala kerugian. Lafond dan Watts (2006) mengatakan untuk mengurangi 

kesempatan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan disarankan 

menggunakan prinsip konservatisme, prinsip ini juga dapat membantu 

meminimalkan biaya agensi yang muncul karena asimetris informasi. Asimetris 

informasi adalah kondisi ketika salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi 

dari pihak lainnya atau ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak 

manajemen dan investor.  Asimetris informasi juga merupakan penyebab 

terjadinya manipulasi laporan keuangan menurut teori keagenan. Teori keagenan 

menyebabkan beberapa hal dan yang paling sering terjadi adalah pencatatan laba 
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yang tinggi karna adanya insentif dari manajemen perusahaan yang diukur dari 

kinerja manajemen dalam mencapai laba, serta sebagai bahan pertimbangan 

investor dalam berinvestasi. Hal-hal tersebut menyebabkan manajer terdorong 

untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan 

penerapan  prinsip konservatisme agar dapat mencegah manajer dalam 

memanipulasi laporan keuangan. 

Konservatisme diterapkan disebabkan oleh adanya keadaan ekonomi di 

masa yang akan datang yang masih belum dipastikan. Konservatisme adalah suatu 

bentuk pedoman agar selalu berhati-hati dalam menghadapi suatu keadaan yang 

belum dapat dipastikan demi menghindari rasa optimis yang berlebihan dari 

pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan. Suharli (2009) berpendapat 

terdapat beberapa kaidah-kaidah pokok dari prinsip konservatisme akuntansi, 

yaitu: (1) Jangan mengakui pendapatan sebelum benar-benar terjadi, namun harus 

mengantisipasi kerugian yang memiliki kemungkinan akan terjadi. (2) Metode 

yang paling tidak menguntungkan harus dipilih akuntan jika ia dihadapkan pada 

beberapa pilihan metode akuntansi. 

Tingkatan penerapan prinsip konservatif akuntansi yang diterapkan di 

perusahaan tidaklah sama. Komitemen dari pihak manajemen perusahaan adalah 

salah satu faktor yang menentukan tingkatan tersebut. Peran manajemen 

perusahaan dalam hal ini adalah menyediakan informasi yang transparan, akurat 

dan tidak menyesatkan bagi investornya. Akuntan lebih mampu mendapatkan 

informasi daripada memberikan informasi yang lengkap kepada investor dan 

kreditor. Hal ini menyebabkan akan terkena resiko yaitu sesuatu yang dilaporkan 
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ternyata tidak benar  atau hal yang tidak dilaporkan ternyata benar, maka akuntan 

akan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Dengan demikian bagi 

perusahaan yang ingin menerapkan prinsip konservatisme akuntansi yang lebih 

tinggi harus menerapkan tata kelola yang tepat pula.  

Shleifer dan Vishny (1997) mengatakan bahwa tata kelola perusahaan 

adalah sistem untuk memastikan agar aset digunakan secara efisien kemudian 

mencegah distribusi yang tidak tepat dari aset-aset ini kepada manajer atau pihak 

lainnya kemudian karena peran konservatisme adalah salah satunya adalah 

mengurangi biaya agensi dan mengurangi resiko litigasi direktur atau manajer 

seperti yang diungkapkan oleh Lafond dan Watts (2006), maka agar mekanisme 

tata kelola dapat diimplementasikan dengan baik maka penerapan konservatisme 

harus digunakan untuk mendukung pelaksanaannya. 

Suatu perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan adalah agar 

perusahaan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, artinya dalam 

implementasi tata kelola perusahaan tersebut biasanya telah diatur kebijakan-

kebijakan yang harus dilaksanakan dan diatati peraturannya. Salah satu yang 

memegang peranan penting dalam menjalankan tata kelola perusahaan adalah 

dewan independen seperti pada penelitian Nasr dan Ntim (2017) yang mengatakan 

bahwa dewan independen dapat memonitor aktivitas manajemen dan 

mengendalikan para manajer agar lebih konservatif pada laporan keuangan 

mereka.  

Selain meneliti keterkaitan konservatif akuntansi dengan tata kelola 

perusahaan, penelitian lain juga meneliti hubungan antara konservatisme dan 
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pemerintahan yaitu Lara et al. (2009), kemudian  Mohammed , Ahmed, dan Ji 

(2017) juga meneliti keterkaitan antara konservatif akuntansi, tata kelola 

perusahaan, dan koneksi politik. 

Koneksi politik sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan, 

contohnya seperti di Indonesia. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan 

pemerintah biasanya akan ditempatkan pada suatu struktur organisasi perusahaan, 

baik sebagai komisaris maupun dewan direksi. Perusahaan yang memiliki anggota 

komisaris maupun direksi yang terhubung secara politik dianggap memiliki 

praktik tata kelola perusahaan yang buruk dan masalah agensi yang lebih besar 

karena bergantung pada pemerintah, kemudian akan ada sedikit kesulitan dalam 

memperoleh sumber daya jika terjadi masalah keuangan yang pada akhirnya 

menuntut penggunaan konservatisme akuntansi yang kurang dalam laporan 

keuangannya (Chen et al., 2010).  

Perusahaan yang memiliki koneksi politik pada dasarnya akan 

memberikan dampak positif dan negatif yang bahkan bisa meningkatkan atau 

malah membahayakan nilai perusahaan. Wu  et al. (2012) menemukan bahwa 

perusahaan yang dipimpin oleh CEO yang terhubung secara politis cenderung 

memiliki dewan yang dihuni oleh birokrat lain dengan latar belakang kurang 

profesional. Ini menunjukkan rendahnya kualitas tata kelola perusahaan di 

perusahaan-perusahaan ini dan menyiratkan efek negatif dari koneksi politik 

terhadap sensitivitas kinerja. 

Perusahaan dapat disebut memiliki koneksi politik jika salah satu 

stockholder atau salah satu eksekutif perusahaan seperti CEO, komisaris, direktur, 
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ketua ataupun sekretaris merupakan anggota atau mantan anggota parlemen, 

menteri, atau orang yang memiliki kaitan dengan partai, hal ini diungkapkan oleh 

Faccio (2006). 

Melihat penguraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian 

untuk menguraikan bagaimana variabel-variabel tata kelola perusahaan dan 

koneksi politik mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi yang kemudian 

diberi judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik 

terhadap Konservatisme Akuntansi”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Di Indonesia konservatisme akuntansi mulai menjadi perhatian setelah 

beberapa kasus yang telah terjadi akibat rendahnya penerapan konservatisme 

akuntansi misalnya yang terjadi pada PT. Kimia Farma yang telah melakukan 

penggelembungan laba bersih sebesar 32,6 miliar rupiah pada tahun 2001. 

Pencatatan laba yang tinggi termasuk tindakan manipulasi, salah satu penyebab 

manipulasi adalah adanya asimetris informasi dalam teori keagenan diungkapkan 

oleh Lafond dan Watts (2006), ia juga mengatakan bahwa penerapan 

konservatisme dapat meminimalkan kemungkinan manajer mempraktekkan 

manipulasi keuangan. Watts (2003) mengatakan bahwa understatement aset bersih 

adalah konservatisme akuntansi, dikatakan demikian karna konservatisme 

menghasilkan laba berkualitas dan membantu penyaji laporan keuangan agar 

menyediakan laba yang tidak overstatement.  
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Berdasarkan kasus di atas, membuktikan rendahnya penerapan prinsip 

konservatisme akuntansi dalam penyusunan laporan  keuangannya. Oleh karena 

itu, penerapan konservatisme akuntansi diharapkan akan mengantisipasi 

terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Melihat latar belakang dan permasalahan di atas, selanjutnya muncul 

beberapan pertanyan penelitian sebagai berikut dibawah ini: 

1. Apakah komisaris independen mempengaruhi penerapan konservatisme 

akuntansi terhadap perusahaan ? 

2. Apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap penerapan 

konservatisme akuntansi? 

3. Apakah kualitas audit mempengaruhi penerapan konservatisme pada 

suatu perusahaan? 

4. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi? 

5. Apakah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap penerapan konservatisme akuntansi? 

6. Adakah pengaruh koneksi politik terhadap konservatif akuntansi? 

7. Apakah ukuran perusahaan, leverage, dan rasio pasar berpengaruh 

sebagai variabel kontrol terhadap penerapan konservatisme akuntansi? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap konservatisme 

akuntansi. 

2. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme 

akuntansi. 

3. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap konservatisme akuntansi. 

4. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap konservatisme akuntansi. 

5. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme 

akuntansi. 

6. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap konservatisme 

akuntansi. 

7. Mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap konservatisme akuntansi. 

8. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap konservatisme 

akuntansi. 

9. Mengetahui pengaruh leverage terhadap konservatisme akuntansi. 

10. Mengetahui pengaruh rasio pasar terhadap konservatisme akuntansi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti dibawah ini : 
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1. Bagi investor 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dalam mencermati pelaporan 

keuangan yang nantinya berguna sebagai bahan pertimbangan investor 

dalam berinvestasi.  

2. Bagi perusahaan 

Sebagai sumber informasi dan analisis mengenai pengaruh proporsi 

komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kualitas audit, komite 

audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap  

konservatisme akuntansi perusahaan di Indonesia. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai sumber informasi jika di masa mendatang ada peneliti lain yang 

ingin melakukan penelitian sejenis. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelasan latar belakang, permasalahan, pertanyaan, manfaat, tujuan 

serta sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II  KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Menjelaskan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, model penelitian 

terdahulu dan hubungan antar variabel dependen dan variabel 

independen, model penelitian dan perumusan hipotesis 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

variabel dependen dan indpenden, teknik pengumpulan data dan metode 

pengumpulan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil uji statistik deskriptif, uji outlier, uji regresi panel, dan 

uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbasatan, dan saran penelitian. 
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