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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kerangka Teoretis 

2.1.1 Manajemen Laba dan Konservatisme 

Manajemen laba adalah usaha atau aksi manajer untuk mengintervensi 

informasi atau isi laporan finansial dengan maksud untuk menimbulkan gambaran yang 

salah bagi pemangku kepentingan yang ingin memahami tentang kemampuan dan 

kondisi perseroan. Kata intervensi dimanfaatkan sebagai patokan sebagian pihak yang 

menggangap aksi manajemen laba adalah sebuah aksi kecurangan sedangkan juga ada 

pihak lain yang menganggap bahwa aksi manajemen laba ini bukan sebagai aksi 

kecurangan karena metode manajemen laba diterapkan oleh manajer perusahaan 

dengan menggunakan metode akuntasi yang masih diakui secara konvensional (Healy 

dan Wahlen, 1999). 

Motivasi dan tujuan yang akan diperoleh pihak manajemen atau manajer 

perusahaan dengan penerapan manajemen laba meliputi: Memperoleh bonus, 

penawaran saham perdana, motivasi politik seperti menghemat pajak. Karena adanya 

pertimbangan biaya, manfaat dan motivasi, pihak manajemen diizinkan untuk 

mengimplementasikan metode akuntansi dan ini juga menjadi pemicu dan motivasi 

bagi manajer perusahaan mengimplementasikan metode manajemen laba (Watt dan 

Zimmerman, 2004). 

Dalam melakukan aktivitas manajemen laba, manajer perusahaan dapat 

memilih pola dan teknik yang sinkron dengan tujuan dan situasi yang dihadapi 

perseroan. Pola dalam manajemen laba dapat dibagi menjadi empat pola, pola ini 

berupa taking a bath, income minimization, income maximization dan income 

smoothing. Pola yang pertama yaitu pola taking a bath, dalam pola ini pihak 

manajemen atau manajer perseroan akan memanipulasi aset perseroan dan akan 

menimpakan anggaran biaya kedepanya pada laporan saat ini serta melakukan clear 
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the desk, sehingga pendapatan yang dihasilkan perseroan dapat meningkat. Pola kedua 

adalah pola income minimization, yang yaitu pola yang akan dimanfaatkan ketika 

pendapatan perseroan sangat besar dengan tujuan untuk menghemat kewajiban pajak. 

Pola ketiga adalah pola income maximization, pola ini biasanya dimanfaatkan atau 

diterapkan pada saat pendapatan perusahaan mengalami penurunan pendapatan dengan 

tujuan memperoleh bonus walaupun perseroan lagi mengalami penurunan dan pola 

yang terakhir adalah pola income smoothing, yang yaitu pola yang akan diterapkan 

dengan cara meratakan pendapatan perseroan dengan tujuan membuat pelaporan 

eksternal yang sesuai dengan harapan investor (Scott, 1997). 

Manajemen laba juga boleh didefinisikan sebagai cara menyajikan atau 

mengungkapkan pendapatan yang telah dimanipulasi dengan tujuan dan isi yang sesuai 

dengan keinginan pihak manajemen atau manajer perusahaan dengan mengikuti 

prosedur dan peraturan akuntansi yang diakui secara konvensional. Filsafat ini juga 

bersangkutan dengan definisi atau pengertian konservatisme yang dikemukan oleh 

Penman dan Zhang (2000) dan Wol dan Tearney (2000) yang menjelaskan bahwa 

konservatisme bukan hanya bersangkutan dengan penentuan metode akuntasi, tetapi 

juga bersangkutan dengan teori akuntansi akrual. Akrual diskresioner yaitu sejenis 

akrual yang bisa dikontrol pihak manajemen perseroan dalam waktu yang sementara, 

yang meliputi alokasi piutang yang tidak tertagih, kenaikan overhead yang dibebankan 

pada persediaan serta perubahan perkiraan anggaran garansi. 

Munculnya  konservatisme karena terdapatnya keuntungan atau penghematan 

biaya yang ingin dicapai perseroan contohnya seperti biaya pajak (LaFond dan Watts, 

2011). Menurut (Lara,2005), konservatisme didefenisikan sebagai reaksi kehatian-

hatian kepada kondisi yang belum pasti, ditunjukkan dengan tujuan melindungai hak-

hak para investor dan kreditor yang menentukan sebuah konfirmasi yang lebih tinggi 

untuk menerima berita baik dari pada berita buruk. 

Karena memiliki karakteristik yang harus mengakui kerugian dan biaya 

perseroan dengan cepat sedangkan menunda pengakuan kepada aset dan laba perseroan, 

sehingga penerapan konservatisme dapat memyebabkan kekurangan laba pada periode 
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saat ini dan mengalami kelebihan laba pada periode yang akan mendatang (Sari dan 

Adhariani, 2009). Konservatisme juga disebut sebagai sebuat prinsip dan metode yang 

pesimisme, karena prinsip ini mengharuskan pengakuan kepada kerugian dan biaya 

perseroan dengan segera, tetapi kalau mengenai pendapatan atau aset, pesimisme akan 

mengakuinya setelah adanya kepastian (Hendriksen dan Van Breda, 2000). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini akan menjelaskan tentang beberapa studi terdahulu yang model 

penelitianya mirip dengan studi ini, sehingga dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dan referensi pada penelitian kali ini: 

Nang Hu, Rong Hua, Xu li, Ling Liu (2017) melakukan studi kepada dampak 

direktur yang berlatar belakang akuntasi kepada manajemen laba dan konservatisme. 

Variabel – variabel yang telah dimanfaatkan adalah direktur yang berlatar belakang 

akuntasi yang selaku variabel yang berpengaruh sedangkan variabel terpengaruhnya 

adalah manajemen laba dan konservatisme. Pada Gambar 2.1, akan mengambarkan 

bentuk model penelitian yang telah diteliti pada studi ini. 

 

 

  

 

 

Sumber : (Hu et al., 2017) 

Sinarti dan Suci (2014) melakukan studi mengenai dampak ukuran perusahaan, 

rasio leverage serta intensitas modal kepada konservatisme akuntasi. Studi ini telah 

memanfaatkan data pada periode 2014 sebagai durasi data dan periode penelitian dan 

studi ini kemudian dilanjutkan oleh Susanto dan Tiara Ramadhani (2016) dengan 
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menambahkan likuiditas dan growth opportunities menjadi variabel berpengaruh, dan 

sampel yang dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu 22 perseroan dari sektor 

manufaktur yang tertera di BEI. Pada Gambar 2.2, akan mengambarkan gambar model 

penelitian yang telah diteliti pada studi ini. 

 

 

 

      

 

 

 

Sumber : (Susanto dan Ramadhani, 2016) 

Yofi dan Elly (2018) melalukan studi dengan judul dampak ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas kepada manajemen laba. Penelitian ini 

telah memanfaatkan data pada periode 2014 hingga 2016 sebagai durasi data dan 

periode penelitian. Variabel – variabel yang dimanfaatkan berupa ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, leverage dan profitabilitas selaku variabel yang mempengaruhi dan 

manajemen laba selaku variabel dipengaruhi. Pada Gambar 2.3, akan mengambarkan 

gambar model penelitian yang telah diteliti pada studi ini. 
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Sumber : (Yofi Prima Agustia, 2018) 

 

Arla dan Dody (2017) telah membuat sebuah studi yang mengenai dampak 

growth, leverage, dan kualitas audit kepada manajemen laba. Durasi sampel data dari 

tahun 2012-2014 dan variabel – variabel yang dimanfaatkan berupa growth, leverage, 

dan kualitas audit selaku variabel mempengaruhi dan manajemen laba selaku variabel 

yang dipengaruhi. 

Aang dan Nugroho (2016) membuat sebuah studi mengenai peluang 

pertumbuhan dan ketidak pastian lingkungan kepada aksi manajemen laba. Durasi 

sampel data dari penilitian ini adalah dari tahun 2010-2015 dan variabel yang 

dimanfaatkan berupa peluang pertumbuhan dan ketidak pastian lingkungan dijadikan 

menjadi variabel mempengaruhi dan variabel yang dijadikan variabel dipengaruhi 

adalah manajemen laba. 

Reina dan Sunarto (2018) membuat sebuah studi dengan judul deteksi dampak 

leverage, free cash flow, profitabilitas dan ukuran perusahaan kepada manajemen laba. 

Durasi sampel data dari studi ini adalah dari tahun 2013-2016 dan variabel yang 

dimanfaatkan berupa leverage, free cash flow, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

selaku variabel mempengaruhi dan manajemen laba selaku variabel yang dipengaruhi. 

Rice (2013) telah melakukan sebuah penelitian dengan judul dampak 

kepemilikan institusional, ukuran, leverage dan nilai perusahaan kepada aksi 

manajemen laba dengan durasi sampel data dari studi ini adalah dari tahun 2008 sampai 

2012 dan pada tahun 2015 Ketut, Nyoman dan Gusti (2015) melakukan sebuah 
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penelitian hampir sama dengan rice mengenai dampak ukuran perusahaan, leverage 

dan profitabilitas kepada manajemen laba. Studi ini telah memanfaatkan data pada 

periode 2009 hingga 2013 sebagai durasi data dan periode penelitian  

Salim dan Apriwenni (2016) melakukan penelitian dengan judul analisis 

dampak intensitas modal, likuiditas dan leverage kepada konservatisme akuntansi yang 

memanfaatkan variabel intensitas modal, likuiditas dan leverage menjadi variabel yang 

berpengaruh dan konservatisme akuntansi sebagai variabel terpengaruh. Studi ini telah 

memanfaatkan data pada periode 2012 hingga 2014 sebagai durasi data dan periode 

penelitian dan perseroan di sektor manufaktur yang tertera di BEI akan dijadikan 

sebagai objek penelitian. 

Santoso, Puspitasari dan Widyaswati (2016) telah melakukan penelitian dengan 

menggunakan judul berupa dampak capital intencity ratio, size, earning per share, debt 

to equity ratio dan dividen payout ratio kepada manajemen laba, variabel berpengaruh 

yang dimanfaatkan berupa capital intencity ratio, size, earning per share, debt to equity 

ratio dan variabel terpengaruh yang dimanfaatkan adalah manajemen laba. Penelitian 

ini telah memanfaatkan data pada periode 2010 hingga 2014 sebagai durasi data dan 

periode penelitian dan perseroan di sektor manufaktur makanan yang tertera di Bursa 

Efek Indonesia akan dijadikan menjadi objek penelitian. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Mempengaruhi Kepada Variabel Dipengaruhi 

2.3.1 Pengaruh Leverage kepada Manajemen Laba 

Leverage dapat didefinisikan sebagai rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur 

kemampuan sebuah perseroan dalam melunasi kewajiban atau utang jangka panjang. 

Manajemen laba sebuah perseroan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya leverage 

perseroan tersebut. Tingginya Leverage sebuah perseroan itu terjadi karena adanya aksi 

penyimpangan yang dibuat oleh pihak manajemen atau manajer perseroan dalam 

mengolah finansial perseroan serta kesalahan dalam mengimplementasikan strategi 

bagi perseroan dan tingginya leverage suatu perseroan dapat mengakibatkan turunya 

keinginan dan peluang manajer perseroan untuk mengimplementasikan manajemen 

laba karena perseroan yang memiliki utang yang besar dalam struktur pemodalan akan 
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mempunyai biaya pengawasan yang lebih besar. Biaya pengawasan muncul karena 

terdapat kepentingan pemilik dalam perseroan tersebut untuk mengawasi pihak 

manajemen dalam mengelola perseroan. Sebab itu perseroan yang memiliki leverage 

yang tinggi mempunyai kewajiban yang tinggi harus menyiapkan dan menyajikan 

informasi perseroan yang handal dan aktual bagi pemilik dan para pemegang saham  

dan karena inilah peluang manajer perseroan dalam melakukan aksi manajemen laba 

akan semakin menurun (Yofi Prima Agustia, 2018).  

Hasil studi dari Mahiswari dan Nugroho (2014) membuktikan bahwa leverage 

berdampak signifikan negatif kepada manajemen laba. Sedangkan studi ini tidak 

sinkron dengan studi Naftalia dan Marsono (2013) dan Widyaningdyah (2001) yang 

menyatakan bahwa leverage berdampak signifikan positif kepada manajemen laba dan 

studi Gunawan, Darmawan dan Purnamawati (2015) yang membuktikan bahwa 

leverage tidak mempunyai dampak yang signifikan kepada manajemen laba. 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan kepada Manajemen Laba 

Ukuran perusahan dapat didefinisikan sebagai skala ukuran perseroan yang 

dapat dilihat atau diukur dengan menggunakan jumlah aset yang dikontrol oleh 

perseroan. Perseroan yang berukuran besar biasanya akan lebih mempunyai persentase 

tinggi untuk melakukan aksi manajemen laba karena perseroan yang semakin besar 

harus mampu mencapai harapan dan ekspetasi dari investor atau pemegang saham 

(Quljanah, Nuraina, dan Wijaya, 2017).  

Hasil studi dari Astuti dan Nuraina (2017), Agustia dan Suryani (2018), 

Gunawan, Darmawan dan Purnamawati (2015) membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berdampak signifikan positif kepada manajemen laba. Sedangkan studi ini 

tidak sinkron dengan hasil studi dari Marrakchi (2001) yang membuktikan bahwa 

ukuran perusahaan berdampak signifikan negatif kepada manajemen laba dan hasil 

studi dari Gunawan, Darmawan dan Purnamawati (2015) yang membuktikan bahwa 

ukuran perusahaan tidak mempunyai dampak yang signifikan kepada manajemen laba. 

David Evan. Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba dan Konservatisme. 
UIB Repository©2020



14 
 

Universitas Internasional Batam 
 

2.3.3 Pengaruh Intensitas Modal kepada Manajemen Laba 

Intensitas modal dapat didefinisikan sebagai rasio yang dimanfaatkan untuk 

mengukur seberapa besar modal yang diperlukan oleh perseroan untuk mendapatkan 

pendapatan dan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah aktivitas investasi yang 

dilakukan oleh perseroan mengenai investasi berbentuk aset tetap. Perseroan yang 

memiliki intensitas modal yang baik atau rendah biasanya lebih memiliki motivasi 

yang rendah untuk mengimplementasikan metode manajemen laba karena perseroan 

dengan intensitas modal yang rendah menandakan bahwa perseroan tersebut hanya 

memerlukan modal yang rendah untuk menghasilkan pendapatan, sebab itu perseroan 

tidak perlu mengimplementasikan manajemen laba dengan tujuan menaikan laba atau 

kinerja perusahaan untuk menarik para investor berinvestasi kepada perseroan tersebut 

(Aprih Santoso dan Widyaswati, 2016).  

Hasil studi dari Santoso, Puspitasari dan Widyaswati (2016) membuktikan 

bahwa intensitas modal berdampak signifikan negatif kepada manajemen laba. 

Sedangkan studi ini tidak sinkron dengan hasil studi Salim dan Apriwenni (2016) yang 

membuktikan bahwa intensitas modal berdampak signifikan positif kepada manajemen 

laba. 

2.3.4 Pengaruh Likuiditas kepada Manajemen Laba 

Likuiditas dapat disebut juga sebagai sejenis rasio yang dimanfaatkan dalam 

pengukuran kemampuan perseroan dalam membayar kewajiban atau utang jangka 

pendek. Perseroan yang memiliki likuiditas yang tinggi akan berdampak positif kepada 

kinerja perseroan atau menandakan perseroan memiliki kemampuan yang baik dalam 

melunasi atau membayar kewajiban panjangnya, sehingga keinginan atau motivasi 

perseroan tersebut untuk mengimplementasikan manajemen laba akan sangat rendah 

(Salim dan Apriwenni, 2016).  

Hasil studi Salim dan Apriwenni (2016) membuktikan bahwa likuiditas 

memiliki dampak signifikan negatif kepada manajemen laba. Sedangkan studi ini tidak 

sinkron dengan hasil studi dari Wibowo dan Herawaty (2019) dan studi dari Lestari, 
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Paramita dan Pranaditya (2017) yang menyatakan bahwa likuiditas berdampak 

signifikan positif kepada manajemen laba. 

2.3.5 Pengaruh Growth Opportunities kepada Manajemen Laba 

Growth opportunities dapat diartikan sebagai peluang pertumbuhan sebuah 

perseroan dan dapat dinilai dengan memanfaatkan pengukuran market-to-book-ratio 

yang membandingkan nilai pasar saham dengan nilai buku saham suatu perseroan. 

Perseroan yang memiliki growth opportunities yang bagus akan memerlukan dana 

yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan perseroan yang memiliki growth 

opportunities yang kurang bagus, dengan tujuan menggunakan dana tersebut sebagai 

modal berinvestasi di masa depanya untuk memperbesar perusahaanya. Dana yang 

akan dipergunakan dalam investasi pada masa depan, sebagian besar yaitu dana dari 

pihak eksternal yaitu investor. Oleh karena ini, maka pihak perseroan akan semakin 

termotivasi untuk mengimplementasikan metode manajemen laba atau memanipulasi 

kepada laporan finansial perseroan, agar laporan finansial yang dipublikasikan terlihat 

sangat bagus dan sesuai dengan harapan investor (Kunaifi dan Negoro, 2016). Hasil 

studi Kunaifi dan Negoro (2016), Annisa dan Hapsoro (2017), Saputri, Auliyah dan 

Yuliana (2017) membuktikan bahwa growth opportunites berdampak signifikan positif 

kepada manajemen laba. Sedangkan hasil studi ini tidak sinkron dengan hasil studi dari 

Septian dan Anna (2014), Susanto dan Ramadhani (2016) yang menyatakan bahwa 

growth opportunities tidak terdapat dampak yang signifikan kepada manajemen laba. 

2.3.6 Pengaruh Direktur Berlatar Belakang Akuntansi kepada Manajemen 

Laba 

Direktur yang memiliki latar belakang adalah direktur yang mempunyai 

pendidikan atau berpengalaman dibidang akuntasi. Perseroan yang dipimpin oleh 

direktur berlatar belakang akuntasi lebih cenderung memiliki keinginan atau peluang 

melakuan aksi manajemen laba yang rendah, karena perseroan dengan direktur berlatar 

belakang akuntansi memiliki kemampuan untuk membaca dan memantau proses dan 

hasil pembuatan laporan keuangan,  karena itu manajer akan lebih bersifat konservatif 
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dalam penyusunan laporan keuangan (Hu et al., 2017). Hasil studi Hu, Huang, Li, dan 

Liu, (2017) membuktikan bahwa direktur berlatar belakang akuntansi memiliki 

dampak signifikan negatif kepada manajemen laba. Sedangkan hasil studi ini tidak 

sinkron dengan hasil studi Susanto dan Majid (2017) yang menyatakan bahwa direktur 

berlatar belakang akuntansi memiliki dampak signifikan positif kepada manajemen 

laba. 

2.3.7 Pengaruh leverage kepada konservatisme  

Leverage dapat diartikan sebagai rasio yang dimanfaatkan dalam mengukur 

kemampuan suatu perseroan dalam melunasi atau membayar kewajiban jangka 

panjangnya, dengan membandingkan jumlah utang dengan jumlah aset perseroan 

tersebut. Investor atau pemengang saham sebuah perseroan akan mendapatkan 

kekuasaan yang semakin besar dalam mengawas pelaporan akuntansi dan aktivitas 

perseroan tersebut apabila perseroan tersebut memiliki nilai rasio leverage yang tinggi, 

dengan tujuan mengamankan dana yang di investasi, sehingga membuat perseroan 

tersebut menjadi lebih konservatif (Susanto dan Ramadhani, 2016). Hasil studi dari 

Dewi dan Suryanawa (2014) dan Putir (2017) menyatakan bahwa leverage memiliki 

dampak signifikan positif kepada konservatisme. Sedangkan hasil studi ini tidak 

sinkron dengan hasil studi Hani (2012) yang membuktikan bahwa leverage terdapat 

dampak signifikan negatif kepada konservatisme dan hasil studi Raharja (2011) yang 

membuktikan bahwa leverage tidak terdapat dampak signifikan kepada konservatisme. 

2.3.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan kepada konservatisme 

Ukuran perusahaan yaitu skala atau ukuran suatu perusahaan dan biasanya 

dapat dinilai atau diukur melalui hasil pengukuran logaritma jumlah aset perseroan. 

Berdasarkan pengukuran tersebut boleh disimpulkan bahwa perseroan yang memiliki 

ukuran perusahaan yang besar adalah perseroan yang dengan jumlah aset yang banyak. 

Perseroan yang besar biasanya memiliki beban biaya politik yang relatif tinggi, 

sehingga perseroan besar akan lebih berkeinginan untuk mengimplementasikan metode 

konservatisme untuk menurunkan laba perusahaan sebagai tujuan penghematan pajak 
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(Susanto dan Ramadhani, 2016). Hasil studi dari Susanto dan Ramadhani (2016), 

Ursula dan Adhivinna (2018) membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempunyai 

dampak signifikan positif kepada konservatisme. Sedangkan hasil studi ini tidak 

sinkron dengan hasil studi dari Alfian dan Sabeni (2013) dan Sumiari dan Wirama 

(2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan kepada konservatisme. 

2.3.9 Pengaruh Intensitas Modal kepada konservatisme 

Intensitas modal yaitu rasio yang dapat menunjukkan seberapa besar modal 

yang dibutuhkan perseroan dalam mendapatkan pendapatan. Sebuah perseroan akan 

memiliki tingkat konservatisme yang tinggi apabila tingkat intensitas modal perseroan 

tersebut sanggat tinggi, ini karena perseroan dengan modal yang berlebihan cenderung 

memiliki biaya politik yang semakin besar contohnya seperti upah dan tuntutan gaji. 

Sebab itu, perseroan yang memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi akan lebih 

berkeinginan untuk mengimplementasikan prisinp konservatisme untuk menurunkan 

laba perseroan (Rivandi dan Hatta, 2019). Hasil penelitian Susanto dan Ramadhani 

(2016), Rivandi dan Ariska (2019) membuktikan bahwa intensitas modal terdapat 

dampak signifikan positif kepada konservatisme. Sedangkan hasil studi ini tidak 

sinkron dengan hasil studi dari Salim dan Apriwenni (2016) yang menyatakan 

intensitas modal memiliki dampak signifikan negatif kepada konservatisme. 

2.3.10 Pengaruh Likuiditas kepada konservatisme 

Likuiditas yaitu rasio yang dimanfaatkan sebagai pengukuran daya atau 

kesanggupan suatu perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Suatu 

perseroan akan dinyatakan mempunyai kondisi keuangan yang bagus, jika perseroan 

tersebut mempunyai likuiditas yang tinggi. Perseroan akan lebih konservatif 

seandainya perseroan tersebut memiliki likuiditas yang tinggi, ini disebabkan 

perseroan yang mempunyai likuiditas yang tinggi biasanya akan bertindak lebih 

berhati-hati untuk menjaga kinerja perseroan agar kinerja perseroan selalu terlihat 

sangat baik (Azwir Nasir, Elfi Ilham, 2014). Hasil studi Nasir, Ilham dan Yusniati 
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(2014) membuktikan bahwa likuiditas terdapat dampak signifikan positif kepada 

konservatisme. Sedangkan hasil studi ini tidak sinkron dengan hasil studi dari Purnama 

dan Daljono (2013), Susanto dan Ramadhani (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas 

tidak terdapat dampak yang signifikan kepada konservatisme. 

2.3.11 Pengaruh Growth Opportunities kepada konservatisme 

Perseroan yang memiliki growth opportuities yang baik atau perusahaan yang 

lagi bertumbuh cenderung akan mengimplemantiskan prinsip konservatisme pada 

laporan finansialnya, ini terjadi disebabkan oleh perseroan-perseroan tersebut pada 

umumnya dapat menghasilkan laba yang relatif tinggi sehingga mengakibatkan 

tingginya biaya politik contohnya seperti pajak. Berlandaskan alasan ini, maka dapat 

dinyatakan bahwa perseroan tersebut akan lebih berkeinginan untuk 

mengimplementasikan prinsip konservatisme dengan tujuan menurunkan biaya politik 

(Quljanah, Nuraina, dan Wijaya, 2017). Hasil studi Ursula dan Adhivinna (2018), 

Quljanah, Nuraina dan Wijaya (2017) menyatakan bahwa growth opportunities 

terdamapk signifikan positif kepada konservatisme. Sedangkan hasil studi ini tidak 

sinkron dengan hasil studi dari Septian dan Anna (2014), Susanto dan Ramadhani 

(2016) yang menyatakan bahwa growth opportunities tidak terdapat dampak yang 

signifikan kepada konservatisme. 

2.3.12 Pengaruh Direktur Berlatar Belakang Akuntansi kepada konservatisme 

Konsep konservatisme adalah prinsip dasar seorang akuntan, tetapi perusahaan 

yang memiliki diretur berlatar belakang akuntansi malah lebih menunjukkan tingkat 

konservatisme yang rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan 

direktur yang tidak memiliki latar belakang akuntasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

tugas dan kewajiban seorang direktur untuk lebih berani dalam pengambilan keputusan 

dan kebijakan. Hasil penelitian Hu, Huang, Li, dan Liu, (2017) membuktikan bahwa 

direktur berlatar belakang akuntansi terdampak signifikan negatif kepada 

konservatisme. 
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2.4 Model Penelitian 

Target dari model atau studi ini yaitu untuk memahami dampak yang diberikan 

dari leverage, ukuran perusahaan, intensitas modal, likuiditas, growth opportunities 

dan direktur berlatar belakang akuntansi kepada manajemen laba dan konservatisme 

perseroan non keuangan yang tertera di BEI. Pada umumnya, semua studi wajib 

mempunyai dua jenis variabel, dua jenis variabel ini adalah variabel yang 

mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. 

Variabel dipengaruhi yang dimanfaatkan dalam studi ini yaitu manajemen laba 

dan konservatisme. Sebaliknya, variabel mempengaruhi berupa leverage, ukuran 

perusahaan, intensitas modal, likuiditas, growth opportunities dan direktur berlatar 

belakang akuntansi. Pada Gambar 2.4, akan mengambarkan bentuk model penelitian 

yang akan diteliti pada studi ini. 

 

  

 

 

      

 

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian, sumber: Data diolah, 2019 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Berlandaskan pembahasan di atas maka terdapat beberapa hipotesis yang bisa 

dirumuskan dalam studi kali ini, antara lain :  

Leverage 

 

Direktur Berlatar Belakang 
Akuntansi 

 

Ukuran Perusahaan 

 Intensitas Modal 

 

Growth Opportunities 

 

Likuiditas Manajemen Laba 

 Konservatisme 
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H1 : Leverage secara signifikan berdampak negatif kepada manajemen laba. 

H2 : Ukuran perusahaan secara signifikan berdampak positif kepada manajemen laba. 

H3 : Intensitas modal secara signifikan berdampak negatif kepada manajemen laba. 

H4 : Likuiditas secara signifkan berdampak negatif kepada manajemen laba. 

H5 : Growth opportunites secara signifikan berdampak positif kepada manajemen laba. 

H6 : Direktur berlatar belakang akuntansi secara signifikan berdampak negatif kepada 

manajemen laba. 

H7 : Leverage secara signifikan berdampak positif kepada konservatisme. 

H8 : Ukuran perusahaan secara signifikan berdampak positif kepada konservatisme. 

H9 : Intensitas modal secara signifikan berdampak positif kepada konservatisme. 

H10 : Likuiditas secara signifikan berdampak positif kepada konservatisme. 

H11 : Growth opportunities secara signifikan berdampak positif kepada konservatisme. 

H12 : Direktur berlatar belakang akuntansi secara signifikan berdampak negatif kepada 

konservatisme. 
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