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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi akuntansi yang sangat 

dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal pada saat pengambilan keputusan 

dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan sendiri merupakan bentuk 

pertanggung jawaban manajemen kepada para pihak pengguna laporan keuangan. 

Menurut (Rohminatin, 2016) dalam penyajian laporan keuangan harus sesuai 

dengan syarat kehati-hatian dalam mengukur aktiva dan laba perusahaan, karena 

banyak pihak atau pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi-

informasi yang berhubungan dengan perusahaan yang berguna dalam 

pengambilan keputusan terhadap keuangan perusahaan. 

Tujuan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) yaitu untuk memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Menurut (Brilianti, 2013), setiap perusahaan dapat dengan leluasa 

memilih metode akuntansi yang akan digunakan sesuai dengan kebijakan dan 

kondisi perusahaan saat menyusun atau menyampaikan laporan keuangan. Namun 

yang terjadi, manajemen perusahaan seringkali menyalahgunakan kebijakan 

tersebut untuk memanipulasi atau memberikan keuntungan yang seringkali 

dibesar-besarkan saat menyusun laporan keuangan guna memperoleh keuntungan 

pribadi dan kelompok dari kegiatan tersebut. 

Sebagai contoh fenomena yang berkaitan dengan manipulasi keuangan yaitu 

kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ketua BPK Agung 

Firman Sampurna menjelaskan BPK telah melakukan dua kali investigasi pada PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero) sepanjang tahun 2010 hingga 2019. Hasil 
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pemeriksaan menunjukkan Jiwasraya pernah melakukan modifikasi laporan 

keuangan pada tahun 2006. Pembukuan yang seharusnya terhitung rugi di 

modifikasi sedemikian rupa oleh Jiwasraya. Tidak hanya itu, BPK juga menilai 

adanya ketidakwajaran dalam pembukuan laba bersih yang dilakukan Jiwasraya 

pada tahun 2017. Laba bersih yang dibukukan sebesar Rp360,3 miliar dinilai BPK 

ada kekurangan pencadangan yakni Rp7,7 triliun, sehingga jika pencadangan 

dilakukan sesuai ketentuan maka perusahaan seharusnya menderita kerugian. Lalu 

pada tahun 2018 Jiwasraya tercatat membukukan kerugian unaudited sebesar 

Rp15,3 triliun. Serta hingga akhir September 2019 diperkirakan rugi Rp13,7 

triliun. Tentu saja hal tersebut dapat merugikan perusahaan dan pihak eksternal 

yang memakai informasi laporan keuangan dalam pengambilan sebuah keputusan 

(Liputan 6.Com).  

Selain kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kasus sama 

terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) yang membukukan laba bersih 

US$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US$216,58 

juta menuai polemik. Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan 

Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018 karena 

keduanya menolak untuk melakukan pencatatan transaksi atas penyediaan layanan 

konektivitas dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) 

dalam pos pendapatan, dikarenakan belum adanya pembayaran yang masuk dari 

mahata hingga akhir 2018. Chairul Tanjung dan Dony Oskaria merupakan 

perwakilan dari PT Trans Airways selaku pemegang saham Garuda Indonesia 

dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen (Cnn Indonesia). Dalam kasus 

manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan plat merah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT 

Garuda Indonesia ini terjadi karena pihak manajemen kurang berhati-hati atau 

kurang menerapkan kebijakan  prinsip konservatisme didalam  penyajian laporan 

keuangan perusahaan, sehingga mengakibatkan overstate  dan menyesatkan para 

pengguna laporan keuangan.  
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Penyajian laba yang cenderung overstate akan merugikan perusahaan dan para 

pengguna laporan keuangan, karena para pihak internal dan eksternal sangat 

bergantung pada informasi laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Menurut (Yuliarti, 2017) oleh 

karena itu sangat diperlukan informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat 

bagi para pengguna laporan keuangan. Untuk mendapatkan informasi keuangan 

yang berkualitas dan bermanfaat maka perusahaan dihadapkan dengan 

keterbatasan (constraint) salah satunya adalah konservatisme. 

Konservatisme diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan 

keuangan, yaitu perusahaan tidak akan terburu-buru untuk memastikan 

keuntungan dan mengukur aset, tetapi segera memastikan kemungkinan 

kerugian atau hutang. Penerapan prinsip ini mengakibatkan laporan keuangan 

melaporkan laba atau aktiva yang lebih rendah atau  melaporkan hutang dan 

beban lebih tinggi. Penerapan konservatisme yang dilakukan perusahaan dapat 

membantu untuk mencegah terjadinya manipulasi keuangan yang dilakukan 

manajer, karena dengan konservatisme ini dapat mencegah pelaporan laba yang 

overstatement (Brilianti, 2013). 

Menurut (Soraya, dan Harto, 2014) Konservatisme akuntansi ini akan 

menghasilkan laba yang lebih berkualitas, karena prinsip ini mencegah 

perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu 

pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba yang tidak overstate. Laba 

dalam laporan keuangan dapat membantu menilai kinerja perusahaan, karena 

kinerja perusahaan yang baik dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut dapat 

mengelola laporan  keuangannya dengan baik. 

Menurut (Ramadona, 2016) mengatakan bahwa praktik konservatisme ini 

dapat dilakukan karena terdapat ketidakpastian dalam proses bisnis dan ekonomi 

untuk pengambilan keputusan. Salah satu alasan konservatisme ini yaitu adanya 

sikap yang mengarah pada pesimisme yang dianggap perlu untuk mengimbangi 

over optimisme para manajer maupun para pemilik. Dalam menghadapi 
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ketidakpastian tersebut para pemangku kepentingan mengharapkan adanya 

laporan keuangan yang dibuat untuk lebih transparan serta jujur, oleh karena itu 

dalam penyajian laporan keuangan tersebut diharapkan  setiap angka yang 

dihitung dapat dipertanggungjawabkan asal mula angka tersebut ada didalam 

penyajian laporan keuangan. 

Penerapan prinsip konservatisme ini terdapat banyak pendapat pro dan kontra 

dari berbagai pihak, karena apabila metode yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang sangat konservatif maka 

hasil dari laporan keuangan tesebut cenderung bersifat bias dan tidak 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya atau tidak sesuai dengan 

kenyataan (Firmasari, 2016). Tetapi dilain sisi banyak pihak yang mendukung 

adanya penerapan prinsip kehati-hatian (konservatisme) dalam penyajian laporan 

keuangan, karena prinsip ini dapat mencegah manajemen dalam memanipulasi 

laporan keuangan dengan melebih-lebihkan (overstate) laba, laba yang disajikan 

terlalu tinggi dapat membahayakan para pengguna laporan keuangan. 

Terlepas dari sikap pro dan kontra yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi manajemen untuk menerapkan prinsip konservatisme dalam 

penyajian laporan keuangan diantaranya yaitu ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi penerapan konservatisme. Semakin besar ukuran perusahaan, 

maka standar kinerja dan pencatatan laporan keuangan perusahaan akan semakin 

tinggi sehingga manajer perusahaan akan cenderung menggunakan prosedur 

akuntansi untuk menangguhkan periode pengakuan laba. Perusahaan yang 

berukuran besar cenderung akan lebih disoroti oleh pemerintah, karena 

pemerintah akan meminta pertanggungjawaban lebih besar kepada perusahaan 

yang labanya lebih tinggi (Utama, 2015). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi konservatisme yaitu Leverage. Rasio 

leverage dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

oleh utang dan perbandingannya dengan total aset yang dimiliki perusahaan, 

selain itu juga dapat menjadi suatu indikasi bagi pemberi pinjaman (kreditor) 
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untuk tingkat keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada 

perusahaan. Kreditor berkepentingan terhadap pencatatan aset  bersih dan laba 

yang lebih rendah kepada manajer dan pemegang saham, sehingga laba yang 

diperoleh perusahaan dapat diutamakan untuk membayar kewajibannya terhadap 

kreditor daripada membayar dividen. Semakin tinggi hasil dari rasio ini maka 

cenderung semakin besar resiko keuangan bagi kreditur ( Dewi, dan Suryanawa, 

2014). 

Selain itu ada faktor lain yang dapat mempengaruhi konservatisme yaitu 

Kepemilikan manajerial. Menurut (Alfian, dan Sabeni, 2013) Kepemilikan 

manajerial dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan pada 

perusahaan. Besarnya kepemilikan manajerial yang dimiliki mengakibatkan 

timbulnya rasa memiliki yang cukup besar, maka manajer lebih berkeinginan 

untuk mengembangkan dan memperbesar perusahaan daripada mementingkan 

bonus/dividen yang didapat jika memenuhi target laba. Besarnya kepemilikan 

manajerial ini mendorong penerapan konservatisme, karena sebagai pemiilik 

saham yang tinggi mereka ingin agar perusahaan tersebut berkembang dan dapat 

berpengaruh baik terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka akan cenderung 

menerapkan metode akuntansi yang konservatif. 

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penerapan konservatisme 

didalam perusahaan yaitu komite audit. Komite audit memiliki tugas mengawasi 

laporan keuangan yang ada diperusahaan, dengan adanya komite audit didalam 

perusahaan  maka proses pelaporan  keuangan perusahaan akan termonitor dengan 

baik. Maka dengan adanya komite audit ini perusahaan akan menerapkan prinsip 

konservatisme, karena perusahaan akan merasa diawasi dengan adanya komite 

audt ini. Banyaknya jumlah komite audit yang ada diperusahaan akan mendorong 

perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang berhati-hati dalam proses 

penyajian laporan keuangan (Brilianti, 2013) 

Penelitian yang menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

konservatisme akuntansi telah banyak dibahas atau diteliti oleh peneliti terdahulu 
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dengan hasil yang beragam, sehingga penulis disini tertarik untuk meneliti lebih 

jauh. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Firmasari (2016) tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi konservatisme akuntansi dengan menggunakan variable 

Leverage, Ukuran Perusahaan dan Financial Distress memperoleh hasil bahwa 

leverage berpengaruh negatif, sejalan dengan penelitian Dinny Prastiwi B (2013) 

yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap konservatisme 

akuntansi. Sedangkan untuk ukuran perusahaan memperoleh hasil berpengaruh 

positif terhadap konservatisme. Sejalan dengan penelitian Esa dan Vidya (2018) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Utama (2015), Ramadona (2016), 

Suryanawa (2014), Yuliarti (2017), dan Ursula dan Adhivinna (2018) bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Utama (2015), Ramadona (2016), Yuliarti (2017) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Penelitian lain dengan variable kepemilikan manajerial dan komite audit pun 

mendapat hasil yang berbeda-beda, seperti yang dilakukan oleh Utama (2015), 

Suryanawa (2014), Putra, Sari, dan Larasdiputra (2019) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 

Sedangkan menurut Ramadona (2016), Brilianti (2013), Yuliarti (2017),  Ursula 

dan Adhivinna (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap konservatisme. Untuk variable komite audit, Brilianti 

(2013) mendapatkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh. Berbeda dengan 

Bara B (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi. 

Penelitian ini berbeda dengan peneliti terdahulu Ursula, dan  Adhivinna  

(2018) yang menggunakan variable leverage, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, dan Growth Opportunities. Berdasarkan latar belakang dan fenomena  

yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, maka diambilah judul penelitian 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, KEPEMILIKAN 
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MANAJERIAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KONSERVATISME 

AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

(BUMN) YANG TERDAFTAR DI BEI 2015-2019”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan BUMN? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan BUMN? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi perusahaan BUMN? 

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan BUMN? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap konservatisme 

akuntansi perusahaan BUMN. 

2. Untuk menguji pengararuh leverage  terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan BUMN. 

3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme 

akuntansi perusahaan BUMN. 

4. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap konservatisme akuntansi 

perusahaan BUMN. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi pemangku kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 

serta memberikan gambaran terkait faktor yang mempengaruhi 
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konservatisme akuntansi diantaranya ukuran perusahaan, leverage, 

kepemilikan manajerial, dan komite audit. 

2. Bagi pihak eksternal seperti pemegang saham dan kreditur, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan 

masukan dalam pengambilan keputusan investasi  dan pemberian kredit 

pada perusahaan dengan melihat tingkat konservatisme yang diterapkan 

perusahaan. 

3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan terkait factor yang mempengaruhi konservatisme 

akuntansi, serta dapat menjadi bahan pengembangan penelitian yang 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


