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KATA PENGANTAR  

 

Buku ini merupakan hasil penelitian penulis yang dibukukan 

dengan tujuan dapat menjadi buku referensi bagi peneliti di bidang 

akuntansi dan keuangan. Buku ini memberikan informasi kepada 

para pembaca tentang bagaimana prinsip kehati-hatian laporan 

keuangan atau yang dikenal dengan konsevatisma laporan 

keuangan yang berhubungan dengan manajemen laba. Buku ini 

memberikan implikasi dalam pengembangan teori akuntansi 

khususnya tentang konservatisma laporan keuangan perusahaan 

manufaktur dan informasi laba akuntansi. Konservatisma laporan 

keuangan memberikan pengaruh yang positif terhadap koefisien 

respon laba, ini menunjukkan bahwa investor merespon positif 

terhadap konservatisma laporan keuangan, dimana investor 

beranggapan bahwa laba yang disusun dengan konservatif tidak 

merupakan laba yang dibesar-besarkan nilainya, sehingga dapat 

dianggap sebagai laba yang berkualitas. Manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan kualitas laba yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya koefisien respon laba dengan 

cara melalui konservatisma yang negatif.  
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Prinsip kehati-hatian atau yang lebih dikenal dengan konsep 

konservatisma merupakan konsep keuangan yang kotroversial. 

Banyak kritik mengenai kegunaan suatu laporan keuangan apabila 

penyusunannya dengan menggunakan metode yang sangat 

konservatif. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan 

keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

ekonomi, maka diharapkan manajemen dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan para pengguna informasi. Laporan 

keuangan tersebut harus disusun berdasarkan standar akuntansi 

yang merupakan aturan-aturan pengukuran laporan keuangan. 

Dalam perkembangannya, terdapat banyak dan perbedaan standar 

akuntansi yang berlaku sehingga menimbulkan masalah 

keterbandingan laporan keuangan. 

Kondisi ini tentu dapat dipahami karena dalam proses 

penyusunan standar akuntansi di suatu negara tidak terlepas dari 

pengaruh faktor-faktor lokal suatu Negara. (Wolk, H. L, M. G., 

Tearney, 2000) menyatakan economic contitions have an impact upon 

both political factors and accounting theory. Hal ini yang menyebabkan 

standard dan praktik akuntansi di tiap-tiap Negara terdapat 

perbedaan. Seiring dengan era globalisasi yang dimotori oleh 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

mengubah dunia internasional menjadi sebuah global 

village/borderless, sejak saat inilah masalah perbedaan standar 

akuntansi mulai timbul.   

PENDAHULUAN 
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Pertentangan mengenai konservatisma dalam laporan 

keuangan masih terjadi sampai saat ini. Sebagian peneliti 

berpendapat bahwa laba yang dihasilkan dari metode konservatif 

kurang berkualitas, tidak relevan dan tidak bermanfaat, (Feltham 

dan Ohlson, 1995);(Basu Sudipta, 1997); (Penman dan Zhang, 2002), 

sedangkan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya, 

konservatisma dapat berperan mengurangi konflik yang terjadi 

antara manajemen dan pemegang saham akibat kebijakan deviden 

yang diterapkan oleh perusahaan (Ahmed, A., B. Billing, 2002).  

Laba mempunyai tingkat konservatisma yang berbeda. 

Konservatisma merupakan konvensi laporan keuangan yang 

penting sehingga disebut sebagai prinsip keuangan yang dominan. 

Konvensi seperti konservatisma menjadi pertimbangan dalam 

laporan keuangan karena aktivitas perusahaan dilingkupi oleh 

ketidakpastian. Laba yang berkualitas juga tidak dapat dilepaskan 

dari akrual diskresioner (discretionary accruals) yang terkandung 

dalam angka laba. Akrual diskresioner adalah akrual yang dapat 

dikendalikan oleh manajemen dalam jangka pendek serta dapat 

digunakan oleh manajemen untuk mengatur besarnya laba yang 

diinginkan. 

Penelitian-penelitian tentang hubungan antara laba dan 

return saham telah banyak dilakukan. Salah satu ukuran yang 

digunakan untuk mengukur hubungan laba dan return saham 

adalah earnings respons coeficients (koefisien respon laba) yang 

disingkat ERC. Penelitian-penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi volatilitas earnings response coefficient (ERC) telah 

menjadi fokus penelitian di pasar modal sejak awal 1980an. Earnings 

response coefficient didefenisikan sebagai pengaruh dari satu dollar 

laba kejutaan terhadap return saham, dan diukur sebagai slope 

RESEARCH GAP 
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Berdasarkan pendahuluan dan research gap yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya dimana salah satu kajian yang 

menarik tentang dampak konvergensi IFRS adalah masalah 

penerapan konservatisma. (Hellman, 2007) menyatakan 

konservatisma merupakan konsep akuntansi yang problematik. 

Para teoritis kurang menyukai ide tentang pelaporan asset terlalu 

rendah, utang terlalu tinggi dan penyegeraan pembiayaan. Namun 

demikian konservatisma  diakui sebagai salah satu prisip yang 

paling berpengaruh dalam akuntansi konvensional. 

Kebutuhan akan prinsip kehati-hatian atau konservatisma 

seringkali dikaitkan dengan realibilitas pelaporan peristiwa masa 

lalu, yang berimplikasi pada penekanan pada backward looking, 

stewardship, dan prilaku auditor. Bagi auditor pelaporan 

konservatisme akan menghindarkan dirinya dari potensi tuntutan 

hukum. Namun demikian, atas dasar standar akuntansi modern 

yang berorientasi future oriented yang bertujuan membantu investor 

dan stakeholder dalam pengambilan keputusan yang lebih relevan, 

akan meninggalkan prinsip konservatisme. 

Sehubungan dengan itu, prinsip konservatisme tidak berlaku 

dalam IFRS. Laporan keuangan menurut IFRS seharusnya 

understandable, relevan, reliable dan comparable serta tanpa diikuti 

oleh bias konservatif, namun prinsip kehati-hatian tetap berlaku.  

Hal ini juga dicerminkan dalam metode akuntansi yang 

dirumuskan oleh IASB. Misalnya loss carry forwards menyebabkan 

adanya pengakuan piutang pajak yang ditangguhkan, development 

MASALAH 

PENELITIAN 
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Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan 

bagaimana pengaruh konservatisma terhadap koefien respon laba 

dan manajemen laba disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Penelitian terdahulu 

NO 

Nama 

peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan dengan 

penelitian ini 

1.  Ahmed  

A., (2000). 

The 

information 

Role of 

Conservative 

Financial 

Statement. 

Contemporar

y Accounting 

Re-search 10: 

N0. 1: 119 -

159 

 

Konservatisma 

diduga akan 

mengurangi 

kemungkinan 

manajemen 

melakukan 

manipulasi 

terhadap 

laporan 

keuangan. 

Persamaan dengan 

penelitian ini sama-

sama menguji 

bagaimana pengaruh 

konservatisma 

terhadap manajemen 

laba. Perbedaannya 

adalah pada 

penelitian ini juga 

menguji bagaimana 

pengaruh manajemen 

laba terhadap 

koefisien respon laba. 

2 Lafond 

Ryan, dan 

Watts R. 

L., (2006). 

Accounting 

Conservatism 

& Cost of 

Debt: An 

Empirical 

Konservatisma 

dapat berperan 

mengurangi 

konflik yang 

terjadi antara 

Persamaan dengan 

penelitian ini sama–
sama melihat 

pengaruh 

konservatisma 

PENELITIAN 

TERDAHULU 
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A. RISET AKUNTANSI PASAR MODAL 
Pasar modal mempunyai peranan yang penting dalam 

sistem perekonomian Indonesia. Sejalan dengan kesadaran 

masyarakat dalam menanamkan modalnya pada investasi 

jangka panjang, yaitu pada pihak surplus dan defisit dana 

bertemu di bursa. Pasar modal sebagai tempat mobilisasi dana 

dan pemupuk modal, diharapkan mendapat hasil (return) yang 

didapatkan dari dana yang diinvestasikan tersebut. 

Pasar modal yang efisien dapat mendukung 

perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan karena adanya 

alokasi dana dari sektor yang kurang produktif  ke sektor yang 

lebih produktif. Pasar modal juga memperkokoh struktur 

pemodalan di dunia usaha, sehingga dunia usaha dapat 

mengatur kombinasi dari sumber pembiayaan yang sedemikian 

rupa dan dapat mencerminkan sumber pembiayaan jangka 

panjang dan jangka pendek. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pasar modal 

harus menciptakan suatu mekanisme yang dapat melindungi 

kepentingan investor selaku sumber surplus dana, yaitu dengan 

memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan benar, 

sehingga dapat memahami secara menyeluruh keadaan emiten 

bursa efek dari berbagai aspek yang terkait, termasuk aspek 

keuangan, serta aktivitas di bursa efek.  

Laporan keuangan mempunyai fungsi utama sebagai 

media komunikasi yang digunakan untuk mengurangi asimetris 

TINJAUAN 

PUSTAKA 
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A. KERANGKA PEMIKIRAN 
Keterkaitan antara konservatisma terhadap koefisien 

respon laba dan manajemen laba telah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya 

pengaruh konservatisma laporan keuangan terhadap koefisien 

respon laba (earnings response coefficient) dan manajemen laba 

(earnings management). Adanya pengaruh tingkat konservatisma 

laporan keuangan terhadap koefisien respon laba dan 

manajemen laba adalah sebagai berikut. 

Praktik konservatisma bisa terjadi karena standar 

akuntansi yang berlaku di Indonesia memperbolehkan 

perusahaan untuk memilih salah satu metode akuntansi. Akibat 

dari fleksibilitas dalam pemilihan metode akuntansi adalah 

terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Penerapan 

metode akuntansi yang berbeda akan menghasilkan angka-

angka yang berbeda dalam laporan keuangan. 

(Penman dan Zhang, 2002) menjelaskan kualitas laba yang 

dihasilkan tergantung dari pertumbuhan investasi perusahaan. 

Pertumbuhan investasi yang temporer atau berfluktuasi akan 

menghasilkan tingkat pengembalian (rate of return) yang 

temporer atau berfluktuasi sehingga menghasilkan kualitas laba 

yang rendah. Penerapan akuntansi konservatif akan 

menghasilkan laba yang berfluktuasi dan prediktibilitas yang 

rendah. Laba yang memiliki daya prediksi rendah kurang 

bermanfaat dalam memprediksi laba masa depan sehingga 

earning respon coefficient yang dihasilkan akan rendah (Lipe, 

1990). 

KERANGKA 

PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 
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A. OBJEK PENELITIAN 
 Objek penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

menerbitkan laporan keuangan tahunan auditor tahun 2014 

sampai 2019 dengan tahun yang dianalisis adalah tahun 2015 

sampai 2019. Alasan dipilihnya perusahaan-perusahaan di BEI 

adalah pertama, laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan telah di audit oleh akuntan publik dan 

dipublikasikan sehingga dapat diyakini kewajarannya. Kedua, 

umumnya perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan 

pendapatan (profit oriented). Jenis perusahaan manufaktur dipilih 

sebagai sampel penelitian karena menurut (Na’im dan Hartono, 
1996) model akrual tidak cocok untuk perusahaan non-

manufaktur, disamping alasan lainnya yaitu untuk memperoleh 

karakteristik perusahaan yang sama. 

B. METODA PENELITIAN  
 Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan penelitian yang menjelaskan explanatory research 

(Cooper, 2008). Metoda penelitian explanatory dilakukan untuk 

memperoleh kejelasan fenomena yang terjadi di tataran empiris 

(real world) dan berusaha untuk mendapatkan jawaban 

(verificative).  

Penelitian explanatory merupakan penelitian yang 

menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh suatu objek penelitian 

METODOLOGI 

PENELITIAN 
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A. KONSERVATISMA LAPORAN KEUANGAN 
Laporan keuangan yang konservatif atau pesimis dapat 

dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian 

(Givoly dan Hayn, 2002)  dalam Konservatisma laporan 

keuangan yang digunakan adalah metode akrual. 

Konservatisma laporan keuangan dalam pengukurannya 

merupakan net income sebelum extraordinary dan sebelum 

depresiasi dan amortisasi dikurangi dengan arus kas operasional. 

Apabila dalam perhitungan menunjukkan nilai negatif maka 

laba digolongkan konservatif dan sebaliknya. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung akrual yaitu sebagai berikut. 

Notasi:   

TKonserv = Tingkat konservatisma. 

NIit = Net Income sebelum extra ordinary item dan 

sebelum depresiasi dan amortisasi 

perusahaan i periode (tahun) t. 

CFit = Cash Flow dari kegiatan operasional 

perusahaan i periode  (tahun) t. 

 

Garis trend sepanjang periode pengamatan dapat 

menunjukkan kecendrungan laporan keuangan apakah 

mengarah ke laporan yang konservatif atau optimis, apabila 

HASIL 

PENGOLAHAN 

DATA VARIABEL 

  Tkonserv = NIit - CFit 
……………  (8.1) 
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A. MODEL STANDARDIZED (PLS ALGORITHM) 
Dalam structural equation modeling ada dua jenis model 

yang dibentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. 

Model pengukuran menjelaskan proporsi varian masing-masing 

variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam 

variabel laten.  

Model penuh persamaan SEM dengan menggunakan 

program SmartPLS 3.0 M3 diperoleh dua model diagram 

lintasan, yaitu model standardized (PLS Algorithm) dan model t-

values (Bootstrapping), masing-masing model ditunjukkan pada 

gambar 9.1 dan 9.2 berikut 

 
 

Gambar 9.1. Model Pengukuran Hasil Run  

SmartPLS Algorithm 

 

 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 
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A. KESIMPULAN 
Penelitian yang lakukan penulis bertujuan untuk menguji 

pengaruh prinsip kehati-hatian laporan keuangan dengan 

indikator konservatisma terhadap koefisien respon laba dan 

manajemen laba. Kesimpulan empiris hasil penelitian  yang 

penulis lakukan terhadap pengaruh prinsip kehati-hatian 

laporan keuangan terhadap koefisien respon laba dan 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur adalah sebagai 

berikut. 

1. Prinsip kehati-hatian atau Konservatisma laporan 

keuangan yang diproksi dengan selisih net income sebelum 

depresiasi dan amortisasi dengan cash flow operasional 

pada perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap koefisien respon laba perusahaan, 

dengan besarnya pengaruh konservatisma terhadap 

koefisien respon laba sebesar 0,421. Indikator yang paling 

menentukan koefisien respon laba adalah cumulative 

abnormal return sebesar 0,944. Temuan empiris ini sejalan 

dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa 

konservatisma laporan keuangan berpengaruh positif 

terhadap koefisien respon laba perusahaan.  

Perusahaan menerapkan konservatisma laporan keuangan 

akan direspon positif oleh investor dimana investor 

beranggapan bahwa dengan konservatisma laporan 

keuangan perusahaan tidak membesar-besarkan nilai 

labanya, sehingga dapat dianggap sebagai laba yang 

PENUTUP 
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LAMPIRAN  1 

 

 

GOODNESS OF FIT STATISTICS 

 

Outer Loadings (Mean,STDV, T-Value) 

Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation 

(STDEV)  Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|) 

 

Construct Reliability 

AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha

 Communality Redundancy 

                 

NI <- KONSERV     0,932 0,814 0,392 0,392 2,230 

CFO <-KONSERV 0,634 0,744 0,387 0,387 2,845 

CAR <- KRL             0,944 0,778 0,408 0,408 2,173 

RT <- KRL              0,806 0,757 0,302 0,302 2,456 

UE <- KRL              0,937 0,800 0,353 0,353 2,444 

TA <- ML              0,833 0,736 0,262 0,262 2,661 

NDA <- ML 0,941 0,891 0,234 0,234 3,626 

KONSERV 0,560 0,773 0,000 0,738 0,256 0,000 

 KRL  0,806 0,926 0,392 0,882 0,456 0,207 

ML 0,790 0,882 0,231 0,748 0,289 0,178 
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