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MOTTO

”Dan apabila hambaKU bertanya padamu (Muhammad SAW)
tentang

AKU,

maka

(jawablah)

bahwasanya

AKU

adalah

dekat.AKU mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila
ia memohon kepadaKU….”
- Al Qur’an, surat Al Baqarah, ayat 186 -

”Kesuksesan tidak didapat dengan berpangku
tangan, berpanjang angan-angan, dan bermalasmalasan. Tetapi kesuksesan diraih dengan peluh
dan keringat dalam kerja keras, dan linangan
air mata dalam doa.”
- Penulis -

”Kerja keras adalah bukti otentik dari keseriusan berdoa.”
- Anonim -
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PENGARUH DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT SEBAGAI
MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KONSERVATISME AKUNTANSI
ABSTRAK
Cahya Trilaksana
F0305040
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris dan
komite audit sebagai mekanisme corporate governance terhadap
konservatisme akuntansi. Variabel dewan komisaris yang digunakan adalah
jumlah dewan komisaris dan independensi dewan komisaris. Variabel komite
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audit yang digunakan adalah keberadaan komite audit. Konservatisme
akuntansi diukur menggunakan NOACC (Net Operating Accruals).
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 154 perusahaan
yang diambil dengan purposive sampling method dari populasi. Pengujian
dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik binominal.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independensi dewan
komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
Sedangkan variabel jumlah dewan komisaris dan keberadaan komite audit
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
Kata Kunci : dewan komisaris,
konservatisme akuntansi

komite

audit,

corporate

governance,

THE INFLUENCE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND AUDIT
COMMITTEES AS CORPORATE GOVERNANCE’S MECHANISM TO
ACCOUNTING CONSERVATISM
ABSTRACT
Cahya Trilaksana
F0305040
The purposes of this study is to examine the influence of board of
commissioners and audit committees as corporate governance’s mechanism to
accounting conservatism. Boards of commissioners aspect uses the number of
board of commissioners and the independency of board of commissioners. And
audit committees aspect uses the existence of audit committees. Accounting
conservatism is measured by using NOACC (Net Operating Accruals).
Sample used in this study is consisted of 154 companies that selected by
purposive sampling method from the population. This study is conducted by
examination of binominal logistic regression.
The result of this study indicates that the independency of board of
commissioners has a significant influence to accounting conservatism. But the
number of board of commissioners and the existence of audit committees has
not a significant influence to accounting conservatism.
Keywords : board of commissioners,
governance, accounting conservatism

audit

committees,

corporate
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Konservatisme secara tradisional diartikan sebagai aturan yang
“mengantisipasi semua rugi tetapi tidak mengantisipasi laba” (Bliss, 1924
dalam Basu, 1997). Konservatisme mensyaratkan verifikasi yang asimetris
pada pengakuan laba dan rugi. Interpretasi dari hal tersebut adalah semakin
tinggi tingkat perbedaan dalam persyaratan verifikasi terhadap pengakuan laba
versus pengakuan rugi, maka semakin tinggi tingkat konservatisme (Watts,
2003a). Konservatisme dapat didefinisikan sebagai tendensi dari seorang
akuntan yang memberikan persyaratan verifikasi dengan tingkat yang lebih
tinggi saat mengakui laba (good news in earnings) dibandingkan saat mengakui
rugi (bad news in earnings) (Basu, 1997).
Watts

(2003a)

menyebutkan

bahwa

konservatisme

akuntansi

bermanfaat untuk menghindari perilaku manajer yang oportunistik terkait
dengan penggunaan kontrak-kontrak yang bersumber dari laporan keuangan.
Konflik kepentingan antara manajer dan pihak lain yang berhubungan dengan
perusahaan muncul karena manajer secara efektif mengkontrol aset perusahaan
tetapi secara umum tidak mempunyai kepemilikan ekuitas yang signifikan
dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsip akuntansi yang
berlaku umum memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan
metode maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan. Fleksibilitas tersebut

15

akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi
dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan (Wardhani, 2008).
Menurut Fama dan Jensen (1983) konflik tersebut tidak dapat
dipecahkan secara menyeluruh melalui kontrak karena biaya yang mahal dalam
pembuatan kontrak yang lengkap, dan jika hal tersebut bukan hal yang tidak
mungkin. Dan disaat kondisi yang ada tidak memungkinkan untuk membuat
kontrak yang sempurna, mekanisme corporate governance mempunyai peran
yang penting dalam memitigasi konflik-konflik tersebut.
Dewan komisaris mempunyai peranan yang penting dalam perusahaan.
Dewan komisaris menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan
untuk melakukan pemonitoran kinerja manajer. Sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan adalah salah satu informasi yang dapat diandalkan dalam
pemonitoran dan pengevaluasian manajer dan dalam proses pengambilan
keputusan dan strategi (Watts dan Zimmerman, 1986; Bushman dan Smith,
2001 dalam Ahmed dan Duellman, 2007). Lebih lanjut lagi, konservatisme
adalah salah satu karakteristik yang penting dalam sistem akuntansi dari
perusahaan yang dapat membantu board of directors dalam mengurangi biaya
agensi dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan perusahaan
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan harga
sahamnya (Watts, 2003, 2006 dalam Ahmed dan Duellman, 2007). Board of
directors yang dimaksud di sini adalah yang mengacu pada one tier sytem
dimana board of directors berfungsi sebagai pihak yang melakukan
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pengawasan terhadap kinerja manajemen, yang mempunyai fungsi yang sama
dengan dewan komisaris jika mengacu pada two tier system.
Ahmed dan Duellman (2007) berpendapat bahwa board of directors
yang kuat akan mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi karena
konservatisme dapat membantu board of directors dalam mengurangi biaya
agensi yang muncul karena adanya informasi yang asimetris antara manajer
dan pihak lain. Watts (2003a) berpendapat bahwa konservatisme mengurangi
kemampuan manajer dalam melakukan overstate laba dan aset perusahaan
dengan mensyaratkan standar verifikasi yang lebih tinggi dalam pengakuan
laba.
Ball (2001) dalam Ahmed dan Duellman (2007) berpendapat bahwa
konservatisme akan menyediakan fasilitas pengimplementasian corporate
governance dengan peran sebagai fungsi pemonitor terhadap kebijakan
investasi perusahaan. Dengan mensyaratkan pengakuan kerugian yang
diekspektasikan secara lebih cepat, konservatisme membantu manajer untuk
mengidentifikasi proyek yang mempunyai net profit value negatif atau
investasi yang berkinerja tidak baik. Konservatisme juga membatasi kerugian
yang muncul dari keputusan investasi yang buruk dan sehingga akan
meningkatkan nilai perusahaan (Ahmed dan Duellman, 2007).
Berdasarkan argumen di atas dapat dikatakan bahwa konservatisme
merupakan alat yang berguna bagi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi
ratifikasi dan monitor terhadap keputusan yang dibuat.
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Ahmed dan Duellman (2007) juga menyebutkan bahwa terdapat
beberapa hal yang dapat menjadi alasan dalam melemahkan hubungan positif
antara konservatisme dengan kekuatan board of directors. Pertama,
penggunaan konservatisme akuntansi tidak mengakui kesempatan pertumbuhan
sehingga laba dari perusahaan yang mempunyai kesempatan pertumbuhan yang
tinggi tidak menjadi informasi yang dipertimbangkan terkait dengan perubahan
nilai yang timbul dari adanya kesempatan tersebut (Roychowdhury dan Watts,
2006). Contohnya adalah tentang kecenderungan perusahaan yang lebih
memilih mendanai peusahaannya dengan ekuitas atau dengan utang.
Kedua, penggunaan konservatisme akuntansi dapat menyebabkan
manajemen membiarkan proyek yang mempunyai net profit value positif yang
kecil atau menghentikan proyek yang mempunyai net profit value positif yang
mempunyai arus kas negatif pada periode awalnya (Ahmed dan Duellman,
2007). Sehingga hal tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya penghentian
proyek yang bersifat prematur dan tidak tepat. Ketiga, Bushman et al. (2004)
dalam Ahmed dan Duellman (2007) menyarankan bahwa dalam ekonomi yang
mempunyai perlindungan legal yang kuat, akan menuntut transparansi yang
tinggi terhadap investor. Dan hal tersebut akan menyebabkan mekanisme
corporate governance yang lebih mahal (seperti penggunaan direksi luar yang
lebih banyak).
Wardhani (2008) menyatakan bahwa komitmen manajemen dan pihak
internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan
tidak menyesatkan bagi investornya merupakan salah satu faktor yang sangat
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menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu
perusahaan. Penyajian informasi yang transparan tersebut merupakan suatu
bagian dalam implementasi corporate governance. Dalam implementasi
corporate governance tersebut manajemen puncak mempunyai wewenang
dalam penentuan kebijakan akuntansi yang diambil perusahaan. Salah satu
kebijakan tersebut adalah tingkatan konservatisme yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan perusahaan (Wardhani, 2008).
Wardhani (2008) juga menyebutkan bahwa keberadaan komite audit
dalam perusahaan yang juga salah satu mekanisme corporate governance juga
memainkan peran yang penting dalam penentuan kebijakan perusahaan yang
diambil. Hal tersebut berkaitan dengan tugas dari komite audit dalam memberi
masukan kepada dewan komisaris. Komite audit merupakan pihak akhir yang
memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan dan mereka akan
mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan, termasuk didalamnya
kebijakan tingkatan konservatisme yang digunakan.
Keahlian dibidang akuntansi yang dimiliki oleh komite audit dianggap
akan memberikan kontribusi terhadap tingkat pemonitoringan yang lebih besar
kepada manajemen dalam menyusun pelaporan keuangan perusahaan
(Wardhani, 2008). Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap
tingkat konservatisme laporan keuangan dan latar belakang keahlian dari
komite audit tersebut juga berkaitan secara positif terhadap konservatisme
(Krishnan dan Visuanathan (2006) dalam Wardhani 2008).
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Penelitian

tentang

pengaruh

konservatisme

akuntansi

dengan

karakteristik board of directors sebagai bagian dari implementasi corporate
governance

belum banyak dilakukan di Indonesia (Wardhani, 2008). Hal

tersebut yang mendasari keinginan peneliti untuk meneliti tentang pengaruh
corporate governance terhadap tingkat konservatisme di Indonesia.
Penelitian yang dilakukan Wardhani (2008) tentang hubungan
konservatisme akuntansi dan karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme
corporate governance di Indonesia, menunjukkan pengaruh positif signifikan
dari independensi dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap
konservatisme. Kepemilikan oleh dewan menunjukkan pengaruh negatif
sigifikan terhadap konservatisme.
Penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki beberapa perbedaan
dengan yang dilakukan oleh Wardhani (2008). Perbedaan pertama adalah
peneliti tidak menggunakan proksi kepemilikan dewan yang digunakan oleh
Wardhani (2008) karena peneliti ingin memisahkan antara dewan direksi dan
dewan komisaris sedangkan yang digunakan oleh Wardhani adalah proksi
kepemilikan oleh dewan direksi dan dewan komisaris.
Peneliti menduga bahwa ukuran dewan komisaris merupakan variabel
yang berpengaruh terhadap konservatisme. Fala (2007) membuktikan bahwa
variabel jumlah dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme corporate
governance merupakan variabel yang dapat mempengaruhi konservatisme.
Dengan dilatarbelakangi hal tersebut peneliti terdorong untuk memasukkan
ukuran dewan komisaris sebagai variabel independen dalam penelitian.
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Penjelasan tersebut juga menjadi pembeda penelitian Wardhani (2008) dengan
penelitian yang akan peneliti lakukan.
Perbedaan yang ketiga penelitian Wardhani (2008) dengan penelitian
yang akan peneliti lakukan adalah pada pengukuran konservatisme.
Pengukuran akrual yang dilakukan oleh Wardhani (2008) adalah dari selisih
laba sebelum extra-ordinary items dikurangi arus kas operasi ditambah biaya
depresiasi dan dideflasikan oleh rata-rata total aktiva. Nilai yang digunakan
sebagai proksi dari tingkat konservatisme adalah nilai rata-rata selama tiga
tahun dengan nilai tengah pada periode t, dikali dengan negatif satu untuk
memastikan bahwa nilai yang positif mengindikasikan konservatisme yang
lebih tinggi. Sedangkan pengukuran akrual yang digunakan peneliti adalah
dengan non operating accrual yang diperoleh dari pengurangan total accrual
dengan operating accrual. Apabila non operating accrual menghasilkan angka
negatif maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut menggunakan
akuntansi

yang

konservatif.

Sedang

apabila

non

operating

accrual

menghasilkan angka yang positif dapat dikatakan bahwa perusahaan
menggunakan akuntansi yang optimis.
Beberapa variabel pengendali juga dimasukkan dalam penelitian ini.
Variabel

pengendali

yang

pertama

adalah

kepemilikan

institusional.

Kepemilikan institusional dianggap dapat memperkuat pemonitoringan
terhadap manajemen (Ahmed dan Duellman, 2007). Ukuran perusahaan
menjadi variabel pengendali yang kedua dalam penelitian menyangkut pada
biaya politis yang muncul pada perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1978
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dalam Ahmed dan Duellman, 2007). Profitabilitas menjadi variabel pengendali
ketiga karena perusahaan yang lebih menguntungkan akan menggunakan
akuntansi yang lebih konservatif (Ahmed et al., 2002; dalam Ahmed dan
Duellman, 2007).
Variabel pengendali yang keempat adalah leverage karena semakin
tinggi tingkat leverage maka semakin tinggi konflik yang akan berpengaruh
terhadap permintaan penggunaan akuntansi yang lebih konservatif (Ahmed dan
Duellman, 2007).
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti imgin melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit
sebagai

Mekanisme

Corporate

Governance

terhadap

Konservatisme

Akuntansi”

B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah
apakah terdapat pengaruh dewan komisaris dan komite audit sebagai
mekanisme corporate governance terhadap konservatisme akuntansi.

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini memiliki tujuan
untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris dan
komite

audit

sebagai

mekanisme

corporate

governance

terhadap

konservatisme akuntansi.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak yang terkait adalah sebagai
berikut ini.
1. Dapat memberikan informasi, baik untuk para investor maupun kreditor,
tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit sebagai
mekanisme corporate governance terhadap konservatisme akuntansi.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan pandangan bahwa penerapan
konservatisme akuntansi perusahaan juga menjadi pertimbangan yang
diambil oleh investor.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konservatisme Akuntansi
Basu (1997) mendefinisikan konservatisme sebagai praktik akuntansi
yang mengurangi laba (dan menurunkan nilai aktiva bersih) dalam merespon
kabar buruk (bad news), tetapi tidak menaikkan laba (dan menaikkan nilai
aktiva bersih) dalam merespon kabar baik (good news). Perbedaan pengakuan
terhadap bad news dan good news tersebut meyebabkan asymmetric timeliness
karena perbedaan sensitifitas laba terhadap kedua berita tersebut.
Dewi (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai reaksi yang hatihati (prudent reaction) menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam
perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko yang
inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Konservatisme
mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan
dan aktiva (Dewi, 2003).
Lo (2005) mendefinisikan konservatisme sebagai suatu pandangan
pesimistik dalam akuntansi. Akuntansi yang konservatif berarti bahwa akuntan
bersikap pesimis dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi dengan
memilih prinsip atau kebijakan yang memperlambat pengakuan pendapatan,
mempercepat

pengakuan

biaya,

merendahkan

penilaian

aktiva

dan

meninggikan penilaian utang.
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Konservatisme dilihat dari pihak manajemen sebagai penyusun laporan
keuangan didefinisikan sebagai metode akuntansi yang berterima umum yang
melaporkan aktiva dengan nilai terendah, kewajiban dengan nilai tertinggi,
menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pangakuan rugi. Definisi ini
menunjukkan bahwa akuntansi konservatif tidak saja berkaitan dengan
pemilihan metode akuntansi, tetapi juga estimasi yang mengakibatkan nilai
buku aktiva menjadi lebih rendah (Penman dan Zhang, 2000).
Definisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip
akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan
yaitu mengakui pendapatan lebih rendah, mengakui biaya lebih cepat, menilai
aset dengan nilai lebih rendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih
tinggi (Dewi, 2003).
Widay (2004) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi

pilihan

perusahaan

terhadap

akuntansi

konservatif,

menggunakan 4 asumsi untuk mengukur konservatisme akuntansi suatu
perusahaan. Asumsi pertama yang digunakan adalah penggunaan metoda
pencatatan persediaan. Perusahaan yang menggunakan average atau FIFO akan
mendapatkan laporan keuangan yang lebih konservatif dibanding dengan
menggunakan LIFO.
Asumsi kedua yang digunakan Widay (2004) adalah mengenai
penggunaan metoda penyusutan yang digunakan perusahaan. Perusahaan yang
menggunakan double declining balance akan menghasilkan laporan keuangan
yang lebih konservatif dibanding dengan penggunaan metoda garis lurus
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karena menghasilkan kos yang lebih tinggi. Asumsi ketiga dari Widay (2004)
adalah metoda amortisasi yang digunakan perusahaan. Perusahaan yang
menggunakan metoda saldo menurun relatif akan mendapatkan laporan
keuangan yang lebih konservatif dibanding dengan perusahaan yang
menggunakan metoda garis lurus.
Asumsi keempat yang digunakan oleh Widay (2004) adalah mengenai
pemilihan metoda yang digunakan perusahaan dalam pengakuan biaya riset
dan pengembangan. Perusahaan yang mengakui biaya riset dan pengembangan
sebagai kos pada periode berjalan akan menghasilkan laporan keuangan yang
cenderung lebih konservatif dibanding dengan perusahaan yang mengakui
biaya riset dan pengembangan sebagai aktiva perusahaan.
Dari keempat asumsi yang telah dijelaskan di atas, Widay (2004)
membuat kesimpulan bahwa apabila perusahaan memenuhi sedikitnya dua dari
empat asumsi-asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut
menerapkan akuntansi yang konservatif. Sedangkan apabila perusahaan hanya
memenuhi satu atau tidak sama sekali, dapat dikatakan bahwa perusahaan
tersebut menggunakan akuntansi yang lebih optimis.
Watts (2003a) memberikan penjabaran tentang beberapa hal yang
menjadi penjelasan tentang pilihan tingkatan konservatisme akuntansi suatu
perusahaan.
1.

Contracting Explanation
Pihak-pihak di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan
dengan perusahaan, baik investor maupun kreditor, menyerahkan tugas
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dan

wewenang

kepada manajemen

perusahaan

untuk

mengelola

perusahaan dengan baik. Namun investor dan kreditor tersebut tidak dapat
sepenuhnya memantau manajemen dalam melaksanakan tugas dan
wewenang tersebut. Konservatisme akuntansi dapat digunakan untuk
menghindari perilaku oportunistik dari pihak manajemen terkait dengan
informasi yang asimetris yang ada. Sehingga dengan konservatisme
akuntansi maka diharapkan bahwa informasi yang diberikan manajemen
adalah informasi yang dapat diandalkan oleh investor.
2.

Litigation Explanation
Perusahaan menghadapi resiko litigasi dari investor dan kreditor
yang mempunyai perlindungan hukum yang melekat pada peraturan yang
ada baik berdasarkan perjanjian antara perusahaan dengan investor atau
kreditor tersebut maupun karena adanya peraturan dari regulator yang
mengikat, yang dapat dijadikan landasan untuk mengajukan perkara
hukum apabila hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan.
Konservatisme akuntansi digunakan untuk menghindarkan perusahaan dari
potensi munculnya resiko litigasi terhadap perusahaan.

3.

Income Tax Explanation
Konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan sedikit
banyak berhubungan dengan masalah pembayaran pajak yang dikeluarkan
oleh perusahaan. Perusahaan akan menggunakan metoda-metoda yang
akan menghasilkan pajak yang relatif lebih kecil dengan tidak melanggar
peraturan yang ada. Walau dalam penghitungan yang digunakan untuk
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masalah fiskal metoda yang diperbolehkan sedikit berbeda dengan metoda
yang digunakan untuk kepentingan pada umumnya.
4.

Regulatory Explanation
Regulator memberikan serangkaian intensif untuk membuat suatu
laporan keuangan disusun secara konservatif. Hal ini berdasar pada
pendapat bahwa kerugian yang timbul dari penilaian terlalu tinggi terhadap
aktiva dan laba perusahaan lebih terlihat dan lebih dapat digunakan dalam
proses politis daripada pembatalan keuntungan yang berasal dari penilaian
yang terlalu rendah terhadap aktiva dan laba.
Givoly dan Hayn (2000) menunjukkan bahwa praktik konservatisme

telah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 49 tahun (1950-1998).
Akuntansi konservatif akan memberikan keuntungan dalam membatasi
tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba serta memanfaatkan
informasi yang asimetri dalam klaim tentang aktiva perusahaan.

B. Corporate Governance
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Peranan
Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate
Governance, menggunakan pengertian dari Cadbury Committee dalam
mendefinisikan corporate governance, yaitu :
"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang
saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan
serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan
dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."
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Masih dari sumber yang sama juga disebutkan bahwa OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development) menguraikan
bahwa ada 4 unsur penting dalam corporate governance.
1.

Fairness (Keadilan)
Penjaminan hak-hak dari pemegang saham, baik kepada pemegang
saham minoritas maupun pemegang saham asing, dan adanya komitmen
terhadap investor.

2.

Transparency (Transparansi)
Kewajiban untuk menyediakan informasi yang terbuka, tepat waktu,
serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan
keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perusahaan.

3.

Accountability (Akuntabilitas)
Penjelasan tentang peran dan tanggung jawab, serta mendukung
usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan
pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris (dalam
Two Tiers System).

4.

Responsibility (Pertanggungjawaban)
Pemastian bahwa peraturan serta ketentuan yang berlaku telah
dipatuhi sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
Menurut OECD dalam sumber yang sama juga disebutkan bahwa

prinsip-prinsip corporate governance adalah: (1) perlindungan terhadap hakhak pemegang saham, (2) persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang
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saham, (3) peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan, (4)
keterbukaan dan transparansi, dan (5) akuntabilitas dewan komisaris.
Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori
keagenan yang diharapkan dapat menjadi alat untuk memberikan keyakinan
kepada para investor bahwa investasi mereka akan dikelola dengan baik dan
menguntungkan pihak investor.
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan
adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal).
Konflik kepentingan antara pemilik dengan agen terjadi karena kemungkinan
agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga
memicu biaya keagenan (agency cost). Inti dari hubungan keagenan adalah
adanya pemisahaan antara kepemilikan (principal) dan pengendalian (agent).
Hal inilah yang menjadi dasar pemahaman tentang corporate governance.
Berdasarkan

penjelasan

tentang

unsur-unsur

penting

corporate

governance di atas, penelitian ini mengambil salah satu unsur yaitu
akuntabilitas, yang di dalamnya terkandung pengawasan oleh dewan komisaris.
Dewan komisaris dalam melakukan tugasnya juga dibantu oleh komite audit.
Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi tugas yang diemban oleh
dewan komisaris

C. Dewan Komisaris
Berkenaan dengan bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, menurut
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Peranan Dewan
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Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance,
terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang
berbeda, yaitu Anglo Saxon dan dari Kontinental Eropa. Sistem Hukum Anglo
Saxon mempunyai Sistem Satu Tingkat atau One Tier System yang hanya
mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi
antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur
independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif).
Non direktur eksekutif diangkat karena kebijakannya, pengalamannya dan
relasinya. Disebutkan juga contoh negara yang menggunakan One Tier System
antara lain Amerika Serikat dan Inggris.
Masih menurut FCGI, Sistem Hukum Kontinental Eropa mempunyai
Sistem Dua Tingkat atau Two Tiers System yang mempunyai dua badan
terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen
(dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan
di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dalam Two Tiers
System ini, anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh
dewan komisaris. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada
dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris
sehingga dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas
manajemen.
Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugastugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksitransaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti
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dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-negara dengan Two
Tiers System adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Karena sistem
hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, maka hukum perusahaan
Indonesia menganut Two Tiers System untuk struktur dewan dalam perusahaan.
Meskipun demikian dalam sistem hukum dewasa ini terdapat pula perbedaanperbedaan yang cukup penting termasuk di dalamnya adalah hak dan
kewajiban dewan komisaris dimana dalam keadaan yang umum tidak termasuk
kewenangan dewan komisaris untuk menunjuk dan memberhentikan direksi.
General Meeting of the Shareholders (GMoS)
Board of Directors
Non Executive Director
Executive Director

Gambar II. 1. Struktur Board of Directors dalam One Tier System
(sumber: FCGI)

General Meeting of the Shareholders (GMoS)

Board of Commissioners (BoC)

Board of Directors (BoD)
Gambar II. 2. Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Two
Tiers System yang diadopsi oleh Belanda
(sumber: FCGI)
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Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dewan Komisaris

Dewan Direksi

supervisi

/pengawasan

Gambar II. 3. Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Two
Tiers System yang diadopsi oleh Indonesia
(sumber: FCGI)
Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Pasal 97
UUPT, dewan komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam
menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Lebih lanjut
Pasal 98 UUPT menegaskan, bahwa dewan komisaris wajib dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.
Disamping itu UUPT juga menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat
sebagai anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang mampu
melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau orang
yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
sebagai anggota dewan komisaris.
Dewan komisaris sebuah perusahaan diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Mereka diangkat untuk suatu periode tertentu, dan
apabila dimungkinkan, mereka bisa diangkat kembali. Dalam Anggaran Dasar
diatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan
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komisaris, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan tersebut.
Akhirnya, UUPT menetapkan, bahwa anggota dewan komisaris dapat
diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS.
Selanjutnya akan dijelaskan tentang karakteristik dewan komisaris yang
digunakan dalam penelitian.
1.

Jumlah Komisaris
Menurut Kusumawati dan Riyanto (2005), hubungan antara jumlah
anggota dewan komisaris dengan nilai perusahaan didukung oleh
perspektif fungsi servis dan kontrol yang diberikan dewan komisaris.
Konsultasi dan nasehat yang diberikan merupakan jasa yang berkualitas
bagi manajemen yang tidak dapat diberikan oleh pasar. Penelitian mereka
menemukan bahwa investor bersedia memberikan premium lebih terhadap
perusahaan karena servis dan kontrol yang dilakukan oleh komisaris.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Duellman (2007),
menyatakan

bahwa

jumlah

dewan

komisaris

yang

besar

akan

memungkinkan untuk melakukan spesialisasi tugas dan wewenang.
Spesialisasi tugas dan wewenang yang lebih besar akan menghasilkan
pemonitoringan yang lebih baik termasuk di dalamnya pemilihan
penggunaan akuntansi yang positif atau konservatif.
Pfeffer & Salancik (1978) dalam Wardhani (2006) menjelaskan
bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin
efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan
semakin tinggi. Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar
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berkaitan dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal
komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan
dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen,
sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan
antara manajemen dan kontrol (Jensen, 1993; Yermack, 1996, dalam
Wardhani, 2006).
Hasil penelitian Fala (2007) membuktikan bahwa variabel jumlah
dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme corporate governance
merupakan variabel pemoderasi yang dapat menginteraksi hubungan
antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan meskipun
pengaruhnya negatif.
2. Independensi Komisaris
Berdasarkan

Pedoman

tentang

Komisaris

Independen

yang

dikeluarkan oleh Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate
Governance, yang beranggotakan KNKCG, FCGI, IICD, Kadin, dan
CLDI, komisaris independen didefinisikan sebagai anggota dewan
komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris
lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis
atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan
perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan afiliasi disini juga dijelaskan
di dalam sumber yang sama, yaitu sebagai berikut.
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1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertical;
2) Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari
pihak tersebut;
3) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih
anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4) Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor:
Kep-339./BEI/07-2001 yang dikeluarkan pada 20 Juli 2001,tentang
Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa menyatakan bahwa jumlah
komisaris independen harus secara proporsional sebanding dengan jumlah
saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan
ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari
jumlah seluruh anggota komisaris. Menurut sumber yang sama,
persyaratan menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut.
1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham
Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
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2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau
komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
3) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang
terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
4) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Fungsi utama dari Komisaris Independen menurut FCGI adalah
untuk menjalankan fungsi pemonitoringan yang independen terhadap
kinerja manajemen perusahaan dan dapat menjadi penyeimbang dengan
kekuatan manajemen (terutama CEO) dalam mengelola perusahaan.
Dan dalam menjalankan fungsi tersebut, komisaris independen akan
sangat membutuhkan informasi yang dapat diandalkan. Konservatisme
adalah alat yang berguna dalam menjalankan fungsi tersebut. Board of
directors yang kuat yang didominasi komisaris independen, akan
mensyaratkan informasi yang berkualitas sehingga akan mempengaruhi
manajer dalam menentukan metode dalam laporan keuangannya dan
cenderung menggunakan akuntansi yang lebih konservatif (Ahmed dan
Duellman, 2007).

D. Komite Audit
Definisi Komite Audit berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Indonesia Nomor: Kep-339./BEI/07-2001 yang dikeluarkan pada 20 Juli 2001,
tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa adalah komite yang dibentuk oleh
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dewan komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan
diberhentikan oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu
dewan komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian
yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan
Perusahaan Tercatat. Masih dari sumber yang sama juga disebutkan bahwa
keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang
anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen Perusahaan
Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan
anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurangkurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau
keuangan.
Menurut FCGI dalam Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit
dalam Pelaksanaan Corporate Governance, disebutkan bahwa secara umum
tanggung jawab komite audit meliputi 3 (tiga) bidang.
1.

Laporan Keuangan
Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan
keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang
sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, dan rencana jangka
panjang.

2.

Corporate Governance
Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan
sudah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku,
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melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan pengawasan
terhadap benturan kepentingan yang ada di dalam perusahaan.
3.

Pengawasan Perusahaan
Komite audit bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan
terhadap perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah
serta hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian
intern serta memonitor proses pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor
intern.
Dengan demikian keberadaan komite audit di dalam perusahaan akan

dapat memberikan tekanan tersendiri bagi pihak manajemen dalam menyusun
laporan keuangan yang lebih berkualitas dengan menggunakan akuntansi yang
lebih konservatif.

E. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
Penelitian ini menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel
dependen dan menggunakan dewan komisaris dan komite audit sebagai
mekanisme corporate

governance sebagai

variabel

independen

serta

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage
sebagai variabel kontrol.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Duellman (2007),
menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang besar akan memungkinkan
untuk melakukan spesialisasi tugas dan wewenang. Spesialisasi tugas dan
wewenang yang lebih besar akan menghasilkan pemonitoringan yang lebih
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baik termasuk di dalamnya pemilihan penggunaan akuntansi yang positif atau
konservatif.

Variabel Kontrol
1. Kepemilikan
Institusional
2. Ukuran perusahaan
Variabel Independen
Karakteristik Dewan Komisaris:
2. Jumlah Komisaris

3. Profitabilitas
4. Leverage

3. Independensi Komisaris
Karakteristik Komite Audit:
1. Keberadaan Komite
Audit

Variabel Dependen
Konservatisme Akuntansi :
Ukuran Akrual

Gambar II. 4. Kerangka Pemikiran Penelitian
Penelitian yang dilakukan Wardhani (2006) tentang mekanisme
corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan
keuangan, menyimpulkan bahwa pengurangan jumlah dewan komisaris akan
memberi dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kondisi
keuangan perusahaan.
Penelitian yang dilakukan Fala (2007) tentang pengaruh konservatisme
akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan yang dimoderasi corporate
governance membuktikan bahwa variabel jumlah dewan komisaris sebagai
salah satu mekanisme corporate governance merupakan variabel yang dapat

40

menginteraksi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai
perusahaan meskipun pengaruhnya negatif.
Berdasarkan hal di atas maka disusun hipotesis pertama sebagai berikut
ini.
Hipotesis (H1): jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat
konservatisme akuntansi
Dalam penelitian yang dilakukan Ahmed dan Duellman (2007)
menyatakan bahwa board of directors yang kuat yang didominasi Komisaris
Independen, akan mensyaratkan informasi yang berkualitas sehingga akan
mempengaruhi

manajer

dalam

menentukan

metode

dalam

laporan

keuangannya dan cenderung menggunakan akuntansi yang lebih konservatif.
Sebaliknya, board of directors yang didominasi oleh pihak internal cenderung
untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih optimis.
Penelitian yang dilakukan Wardhani (2008) tentang pengaruh
karakteristik board of directors sebagai bagian dari implementasi corporate
governance terhadap praktik konservatisme, menunjukkan bahwa dengan
menggunakan ukuran konservatisme pasar, penelitian tersebut menunjukkan
bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen terhadap total jumlah
komisaris maka semakin besar pula tingkat konservatisme.
Berdasarkan hal di atas maka disusun hipotesis kedua sebagai berikut
ini.
Hipotesis (H2): proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap
tingkat konservatisme akuntansi
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Penelitian yang dilakukan Siallagan dan Machfoedz (2006), tentang
mekanisme corporate governance, kualitas laba, dan nilai perusahaan,
menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap
kualitas laba. Pernyataan Wardhani (2008) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa keberadaan komite audit akan mendorong penggunaan prinsip akuntansi
yang lebih konservatif yang akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari
proses pelaporan keuangan.
Berdasarkan hal di atas maka disusun hipotesis ketiga sebagai berikut
ini.
Hipotesis (H3): keberadaan komite audit berpengaruh terhadap tingkat
konservatisme akuntansi
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris
dan komite audit sebagai mekanisme corporate governance terhadap
konservatisme akuntansi. Penelitian ini adalah penelitian crossectional yaitu
penelitian yang hanya menggunakan 1 periode saja dalam penelitian. Periode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2007. Variabel independen
dalam penelitian ini meliputi mekanisme corporate governance yaitu jumlah
dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan keberadaan komite audit
sedangkan variabel dependen yang diuji adalah konservatisme akuntansi pada
perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007.
Dalam penelitian ini juga dipengaruhi oleh variabel kontrol berupa
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage.

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dapat dijelaskan sebagai kumpulan atau kelompok orang,
peristiwa atau sesuatu yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian
(Sekaran, 2000). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang
listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007. Penggunaan perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi, karena Bursa Efek
Indonesia merupakan satu-satunya bursa efek di Indonesia sehingga diharapkan
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akan memperoleh populasi sekaligus sampel yang representatif. Perusahaanperusahaan di BEI

tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan

laporan tahunan kepada stakeholders, sehingga memungkinkan data laporan
tahunan tersebut diperoleh dalam penelitian ini.
Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari elemenelemen yang diharapkan memiliki karakteristik yang sama dengan populasi
(Sekaran, 2000). Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan yang listing di
Bursa Efek Indonesia tahun 2007 kecuali sektor keuangan. Pemilihan untuk
tidak memasukkan sektor keuangan adalah agar memudahkan generalisasi dari
populasi

yang

ada.

Pemilihan

sampel

penelitian

dilakukan

dengan

menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan
sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sampel yang diharapkan
adalah sampel yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun
kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:
1.

Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2007.

2.

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2007 per
31 Desember, dengan alasan laporan keuangan yang ada di dalam laporan
keuangan tahunan tersebut sudah diaudit sehingga informasi yang terdapat
di dalamnya lebih dapat dipercaya.

3.

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk tahun 2007 yang
disajikan dalam mata uang Rupiah.
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C. Data dan Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan
bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data sekunder yang digunakan
adalah informasi corporate governance perusahaan (dewan komisaris dan
komite audit), dan laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas).
Data yang dibutuhkan adalah data akuntansi dan data non akuntansi
yaitu informasi jumlah dewan komisaris, informasi jumlah dewan komisaris
independen, keberadaan komite audit, net income yang terdapat pada laporan
laba rugi, arus kas operasi dari laporan arus kas, selisih dari akun-akun yang
terdapat pada neraca (piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, utang
usaha, dan utang pajak), informasi jumlah lembar saham yang dimiliki oleh
institusional, jumlah total lembar saham yang beredar, total aset perusahaan,
dan total utang jangka panjang perusahaan.
Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari laporan
keuangan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit yang diterbitkan
oleh perusahaan yang diperoleh melalui situs BEI atau situs resmi perusahaan.

D. Variabel Penelitian dan Pengukurannya
1.

Variabel Independen
Variabel independen menurut Sekaran (2000) merupakan salah satu
variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik pengaruh itu secara
positif maupun negatif.
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1. Jumlah Dewan Komisaris
Jumlah dewan komisaris diukur dengan jumlah dewan komisaris
perusahaan termasuk di dalamnya komisaris independen.
2. Independensi Dewan Komisaris
Independensi dewan komisaris diukur dengan jumlah komisaris
independen dibagi total jumlah dewan komisaris.
3. Keberadaan Komite Audit
Keberadaan komite audit diukur dengan dummy, yaitu bernilai 1 untuk
perusahaan yang memiliki komite audit, dan bernilai 0 untuk
perusahaan yang tidak memiliki komite audit.
2.

Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme
akuntansi. Tingkat konservatisme akuntansi diukur dengan akrual
perusahaan. Akrual perusahaan diukur dengan Non Operating Accruals.
Non Operating Accruals diperoleh dari pengurangan antara Total Accruals
dengan Operating Accruals. Total Accruals yang digunakan disini adalah
setelah dikurangkan dengan depresiasi. Apabila Non Operating Accruals
menghasilkan angka negatif maka dapat dikatakan bahwa perusahaan
menggunakan akuntansi yang konservatif dan diberi angka 1. Sebaliknya
apabila Non Operating Accruals menghasilkan angka yang positif dapat
dikatakan bahwa perusahaan menggunakan akuntansi yang positif dan
diberi angka 0.
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NOACC = TACC – OACC
NOACC = Non Operating Accruals
TACC = Total Accruals = Laba Bersih – Arus Kas Operasi
OACC = Operating Accruals = ∆ Piutang Usaha + ∆ Persediaan + ∆
Biaya Dibayar Di Muka - ∆ Utang Usaha - ∆ Utang Pajak
3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan,profitabilitas, dan leverage.
Seperti dijelaskan sebagai berikut.
1. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional diukur dengan jumlah lembar saham yang
dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan total jumlah lembar
saham yang beredar.
2. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset.
3. Profitabilitas
Profitabilitas diukur dengan menggunakan ukuran arus kas dari
operasi dibagi dengan total aset.
4. Leverage
Leverage diukur dengan total hutang jangka panjang dibagi dengan
total aset.
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E. Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan dari software
SPSS release 16. Pengujian-pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut.
1.

Pengujian Regresi Logistik Binominal
Metode analisis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini
adalah regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah
probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel
independennya (Ghozali, 2005). Penelitian ini menggunakan analisis regrsi
logistik karena variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel
non metrik. Variabel non metrik merupakan variabel yang diukur dengan
skala nominal dan ordinal, sedangkan variabel metrik merupakan variabel
yang diukur dengan skala interval dan rasio (Ghozali, 2005). Dalam
penelitian ini digunakan variabel metrik dan non metrik pada variabel
independennya. Hal tersebut menyebabkan asumsi normalitas multivariat
tidak akan dapat dipenuhi, sehingga dalam analisis regresi logistik tidak
memerlukan asumsi normalitas pada datanya (Ghozali, 2005). Selain tidak
memerlukan asumsi normalitas, regresi logistik juga tidak memerlukan
asumsi klasik yang lain (Kriswanto, 2008).
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan jenis regresi
logistik binominal, karena variabel dependen dalam penelitian ini
merupakan jenis data berskala nominal. Skala nominal adalah jenis data
yang mensyaratkan kategori (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini berupa
dummy yang diberikan angka 0 dan 1.
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Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
Ln [P/(1-P)] = α + β1 BOARD_SIZE + β2 INDEP_COM + β3
COM_AUD + β4 INS_OWN + β5 FIRM_SIZE +
β6 PROF + β7 LEV + €
Ln adalah log natural, P adalah probabilitas.
BOARD_SIZE: jumlah komisaris (termasuk komisaris independen)
INDEP_COM : proporsi komisaris independen terhadap jumlah total
komisaris

COM_AUD
INS_OWN

: ada atau tidaknya komite audit

: persentase kepemilikan saham oleh investor
institusional

FIRM_SIZE

: total aset

PROF

: profitabilitas

LEV

: leverage

Selanjutnya dalam penelitian ini koefisien regresi logistik
ditransformasikan dengan menggunakan pendekatan logit. Transformasi
logit bukanlah satu-satunya pendekatan transformasi untuk fungsi logistik,
Namun pendekatan logit merupakan pendekatan yang paling banyak
digunakan oleh para peneliti. Model log dari odds merupakan fungsi linear
dari variabel bebas dan ekuivalen dengan persamaan multiple regression
dengan log dari odds sebagai variabel dependen (Ghozali, 2005).
Koefisien logistik harus ditranformasikan sedemikian rupa sehingga
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menjadi bentuk yang linier (Kurniawan, 2008). Odds rasio merupakan
rasio perbandingan antara peluang terjadinya suatu kejadian dengan
peluang tidak terjadi (Imam, 2008). Oleh karena itu log dari odds sering
disebut logit, maka persamaan regresinya disebut multiple logistic
regression (Ghozali, 2005). Tanda matematik koefisien regresi tidak ikut
berubah pada saat ditransformaikan (Imam, 2008). Persamaan regresi
menjadi sebagai berikut.
[P/(1-P)] = e α + β1 BOARD_SIZE + β2 INDEP_COM + β3 COM_AUD + β4 INS_OWN +
β5 FIRM_SIZE + β6 PROF + β7 LEV + €

[P/(1-P)] = e α x e β1 BOARD_SIZE x e β2 INDEP_COM x e β3 COM_AUD x e β4
INS_OWN

2.

x e β5 FIRM_SIZE x e β6 PROF x e β7 LEV x e€

Pengujian Model
a. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen
(Ghozali, 2005). Dalam penelitian dinilai dengan Nagelkerke’ R2.
b. Pengujian Model Fit
Pengujian model fit bertujuan untuk menilai overall fit model
dengan data (Ghozali, 2005). Pengujian ini dapat menggunakan
Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Jika nilai statistik
Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05
maka model yang digunakan dapat diterima.
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c. Pengujian Signifikansi Koefisien
Pengujian koefisien variabel independen secara simultan
menggunakan likelihood ratio atau χ2 (Imam, 2008). Apabila nilai
signifikansi χ2 lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.
3.

Pengujian Hipotesis
Dengan menggunakan level of significance sebesar 5% maka
criteria yang digunakan untuk menerima hipotesis dalam penelitian ini
adalah p-value < 0,05.
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, populasi meliputi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2007. Pada tahun 2007 jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia adalah 393 perusahaan. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor keuangan pada tahun 2007. Kemudian
dari sampel tersebut dilakukan penyeleksian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
sampai mendapatkan sampel sebesar 154 perusahaan.
TABEL IV. 1
PROSEDUR PENGAMBILAN SAMPEL
Jumlah perusahaan terdaftar BEI tahun 2007
Perusahaan sektor keuangan
Laporan keuangan tidak diterbitkan per 31 Desember
Laporan keuangan tidak disajikan dalam rupiah
Data tidak lengkap
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel

393
(72)
(4)
(12)
(151)
154

B. Analisis Variabel Dependen dan Variabel Independen
Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi
mengenai karakteristik variabel penelitian meliputi nilai-nilai minimum, maksimum, rata-rata
(mean), dan deviasi standar.

TABEL IV.2
STATISTIK DESKRIPTIF
N

Min

Max

Mean

Std. Deviasion
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KON_ACC
BOARD_SIZE
INDEP_COM
COM_AUD
INS_OWN
FIRM_SIZE
PROF
LEV

154
154
154
154
154
154
154
154

0
2
.20
0
12.94
9.54
-37.80
-8.20

1
10
.67
1
100.00
13.91
47.80
119.00

.9091
4.4156
.3952
.9870
71.2556
12.0380
4.2665
15.5652

.28842
1.81749
.10651
.11359
18.13299
.74771
10.45680
17.48627

Sumber: hasil pengolahan data
Variabel independensi dewan komisaris memiliki rata-rata sebesar .3952. Hal ini
menandakan bahwa pada tahun 2007 sebagian besar perusahaan-perusahaan sudah menaati
peraturan dari Bapepam yang mensyaratkan bahwa jumlah komisaris independen minimal
adalah 30 %.
Rata-rata dari variabel keberadaan komite audit menunjukkan jumlah 0.987, yang
berarti bahwa perusahaan-perusahaan juga sudah menjalankan peraturan yang dikeluarkan
pihak regulator bahwa setiap perusahaan yang terdaftar harus memiliki komite audit.

C. Pengujian Regresi Logistik Binominal
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik binominal bertujuan
untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan
variabel independen. Hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut.

TABEL IV.3
KOEFISIEN REGRESI LOGISTIK BINOMINAL

BOARD_SIZE
INDEP_COM
COM_AUD
INS_OWN
FIRM_SIZE
PROF
LEV
Constant

B

SE

Wald

df

Sig.

-.019
-7.171
20.423
1.533
-.305
.201
.021
8.754

.027
3.415
2800E4
1.751
.621
.058
.024
7.166

.468
4.409
.000
.767
.249
12.047
.756
1.492

1
1
1
1
1
1
1
1

.494
.036
.999
.381
.618
.001
.384
.222

Sumber: hasil pengolahan data
Dari hasil pengujian regresi di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut.
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Ln [P/(1-P)] = 8,754 - 0,019 BOARD_SIZE - 7,171 INDEP_COM + 20,423 COM_AUD +
1,533 INS_OWN - 0,305 FIRM_SIZE - 0,201 PROF + 0,021 LEV + €
[P/(1-P)]

= e

8,754 - 0,019 BOARD_SIZE

- 7,171 INDEP_COM

+ 20,423 COM_AUD

+ 1,533 INS_OWN -

0,305

FIRM_SIZE - 0,201 PROF + 0,021 LEV + €

[P/(1-P)]

= e 8,754 x e- 0,019 BOARD_SIZE x e- 7,171 INDEP_COM x e20,423 COM_AUD
x e 1,533 INS_OWN x e-

0,305 FIRM_SIZE

x e - 0,201 PROF x e 0,021 LEV x e

€

Apabila variabel independen dan variabel kontrol yang lain dianggap konstan maka
koefisien regresi -0,019 menyatakan bahwa setiap penurunan satu persen ukuran dewan
komisaris akan menurunkan odds konservatisme akuntansi perusahaan dengan faktor exp (0,019) = 0,982. Koefisien regresi -7,171 menyatakan bahwa setiap penurunan satu persen
independensi dewan komisaris akan menurunkan odds konservatisme akuntansi perusahaan
sebesar exp (-7,171) = 0,001.

D. Pengujian Model
1. Koefisien Determinasi
Koefisien

determinasi

bertujuan

untuk

mengukur

seberapa

jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).
Dalam penelitian dinilai dengan Nagelkerke’ R2.
TABEL IV.4
KOEFISIEN DETERMINASI
Cox and Snell’s R Square

.176

Nagelkerke’s R Square

.385

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Negelkerke’s R Square
sebesar 0,385 yang berarti bahwa 38,5% variasi variabel konservatisme akuntansi
dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol yang ada dalam
model. Variabel independen tersebut adalah ukuran dewan komisaris, independensi

54

dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Sedangkan variabel kontrol
tersebut adalah kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan
leverage.
2. Pengujian Model Fit
Pengujian model fit bertujuan untuk menilai ovearall fit model dengan data
(Ghozali, 2005). Pengujian ini dapat menggunakan Hosmer and Lemeshow’s
Goodness of Fit Test.
TABEL IV.5
HOSMER AND LEMESHOW’S GOODNESS OF FIT TEST
Chi-square

df

Sig.

8

.719

4.267

Sumber: hasil pengolahan data
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai

Hosmer and Lemeshow’s

Goodness of Fit Test sebesar 0,719 yang nilainya jauh lebih besar dari 0,05. Dan
nilai chi-square yang lebih rendah dibandingkan nilai chi-square yang ada pada
standar (4,267 < 15,5073). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model
dapat diterima.
3. Pengujian Signifikansi Koefisien
Pengujian koefisien variabel independen secara simultan menggunakan
likelihood ratio atau χ2 (Imam, 2008).
TABEL IV.6
SIGNIFIKANSI SIMULTAN
Block

-2 Log Likelihood

Initial

93.828

Final

64.071

Chi-Square

df

Sig.

29.757

7

.000

Sumber: hasil pengolahan data
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa probabilitas sebesar 0,000 yang jauh lebih
kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, independensi dewan
komisaris, keberadaan komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan,
profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama mempengaruhi konservatisme akuntansi.

E. Pengujian Hipotesis
Pengujian bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel
dependen dapat diprediksi dengan variabel independen. Pengujian ini menggunakan
level of significance sebesar 5% dalam membandingkan dengan hasil yang diperoleh.
Berikut ini adalah tabel hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan dalam
penelitian.

TABEL IV.7
PENGUJIAN HIPOTESIS

BOARD_SIZE
INDEP_COM
COM_AUD
INS_OWN
FIRM_SIZE
PROF
LEV
Constant

B

SE

Wald

df

Sig.

-.019
-7.171
20.423
1.533
-.305
.201
.021
8.754

.027
3.415
2800E4
1.751
.621
.058
.024
7.166

.468
4.409
.000
.767
.249
12.047
.756
1.492

1
1
1
1
1
1
1
1

.494
.036
.999
.381
.618
.001
.384
.222

Sumber: hasil pengolahan data
Variabel jumlah dewan komisaris memiliki signifikansi sebesar 0.494 pada tingkat
signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris tidak
berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. Hal ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan Ahmed dan Duelman (2007) yang menunjukkan bahwa variabel
jumlah dewan komisaris tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Jumlah dewan
komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Meskipun jumlah dewan komisaris yang
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besar yang memungkinkan adanya spesialisasi kerja. Namun jumlah yang besar tersebut tidak
dapat menjamin peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja dewan komisaris terkait dengan
penyatuan banyak pemikiran di dalamnya. Hal ini tidak sesuai dengan yang diperkirakan
peneliti sebelumnya bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat
konservatisme akuntansi.

Variabel independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap
konservatisme akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig sebesar 0.036 pada
tingkat signifikansi 5%. Hasil ini konsisten dengan penelitian Wardhani (2008) yang
mengungkapkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan.
Penelitian Ahmed dan Duellman (2007) juga menunjukkan bahwa independensi
dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini
sesuai dengan yang diperkirakan peneliti sebelumnya bahwa proporsi komisaris
independen berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi.
Variabel yang ketiga adalah keberadaan komite audit memiliki signifikansi
sebesar 0.999 pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme
akuntansi perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian Wardhani (2008) yang
menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara kedua variabel tersebut yang diukur
dengan ukuran pasar. Keberadaan komite audit yang sudah diwajibkan dan sudah
hampir semua perusahaan memilikinya, menjadi sesuatu yang wajib dan dibutuhkan.
Bukan lagi menjadi suatu nilai tambah yang dapat mempengaruhi kebijakan, misalnya
pemilihan konservatisme akuntansi. Hal ini berbeda dengan yang diperkirakan peneliti
sebelumnya bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap konservatisme
akuntansi.
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Dalam penelitian ini ini juga terdapat empat variabel kontrol, yaitu
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Variabel
kontrol yang pertama adalah kepemilikan institusional, menunjukkan bahwa
kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme
akuntansi. Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan dalam tabel, bahwa nilai sig sebesar
0.381 pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Hal ini konsisten dengan penelitian
Ahmed dan Duellman (2007) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional
tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran akrual.
Variabel ukuran perusahaan memiliki signifikansi sebesar 0.618 pada tingkat
signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini konsisten dengan penelitian Ahmed dan
Duellman (2007) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap
konservatisme akuntansi.

Variabel kontrol yang ketiga adalah profitabilitas, menunjukkan tingkat
signifikansi sebesar 0.001 pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini
konsisten dengan penelitian Wardhani (2008) yang juga menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
Variabel leverage menunjukkan signifikansi sebesar 0.263 pada tingkat
signifikansi 5% yang berarti bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap
konservatisme akuntansi. Hal ini konsisten dengan penelitian Ahmed dan Duellman
(2007) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap konservatisme
akuntansi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik
dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme corporate governance
terhadap konservatisme akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
dibentuk model penelitian yang menghubungkan antara tingkat konservatisme
akuntansi dengan karakteristik dewan komisaris dan komite audit sebagai
mekanisme corporate governance. Penelitian ini menggunakan ukuran akrual
dengan proksi NOACC (Net Operating Accruals) sebagai pengukur
konservatisme akuntansi. Sedangkan karakteristik dewan komisaris dan komite
audit yang diteliti dalam penelitian ini mencakup jumlah dewan komisaris,
independensi dewan komisaris, dan keberadaan komite audit.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris
berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hasil ini
konsisten dengan penelitian Wardhani (2008) yang mengungkapkan bahwa
independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap konservatisme
akuntansi. Penelitian Ahmed dan Duellman (2007) juga menunjukkan bahwa
independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap konservatisme
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akuntansi. Hal ini sesuai dengan yang diperkirakan peneliti sebelumnya bahwa
proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat konservatisme
akuntansi. Penelitian ini tidak dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan
dari jumlah dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap
konservatisme akuntansi.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini berarti
bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka akan
semakin tinggi juga tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan tersebut.
Penelitian ini tidak dapat menunjukkan pengaruh variabel kontrol yang lain,
seperti kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan leverage, terhadap
konservatisme akuntansi.

B. Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan perhatian oleh
peneliti yang akan datang dan pihak yang berkepentingan. Hal yang menjadi
keterbatasan pertama dalam penelitian ini adalah pemilihan pengukuran
konservatisme akuntansi yang hanya menggunakan satu macam pengukuran,
yaitu dengan ukuran akrual yang diproksikan dengan net operating accruals
(NOACC).
Keterbatasan kedua adalah penelitian ini hanya memasukkan proksi
jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan keberadaan
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komite audit sebagai mekanisme corporate governance dari sekian banyak
mekanisme corporate governance.

C. Saran
Dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian ini, maka saran
yang dapat direkomendasikan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai
berikut. Saran pertama adalah pengukuran tingkat konservatisme yang
digunakan tidak hanya satu macam pengukuran saja. Pengukuran lain yang
dapat digunakan adalah pengukuran dengan nilai pasar sehingga akan
mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
Penelitian selanjutnya disarankan agar lebih banyak memasukkan
karakteristik dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme corporate
governance sehingga penelitian yang dihasilkan nantinya akan lebih
mencerminkan corporate governance. Karakteristik-karakteristik yang lain
adalah kepemilikan dewan komisaris, latar belakang pendidikan dewan
komisaris, proporsi dewan komisaris pribumi, jumlah pertemuan dewan
komisaris, dan jumlah pertemuan komite audit.
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