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BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil analisis data dan pembahasan atas
analisis data penelitian. Bagian awal bab ini membahas tentang hasil pemilihan
sampel, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan statistik deskriptif, dan uji
asumsi klasik penelitian. Pada bagian selanjutnya, bab ini menyajikan hasil
pengujian hipotesis dan pembahasan atas hasil pengujian hipotesis.
4.1. Hasil Pemilihan Sampel
Berdasarkan pada kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan pada
bab sebelumnya, didapatkan observasi penelitian sebagai berikut.
Tabel 4.1
Pemilihan Observasi Penelitian
Kriteria Perusahaan
Perusahaaan yang melakukan penawaran saham susulan pada
2003 sampai dengan 2015 (non keuangan dan perbankan)
Perusahaan dengan data keuangan tidak lengkap
Perusahaan masuk dalam analisis selanjutnya
Sumber: Data Pemilihan Observasi

Jumlah
401
33
368

Berdasar Tabel 4.1 diketahui bahwa selama perioda tahun 2003
sampai dengan tahun 2015 terdapat 401 perusahaan di Bursa Efek Indonesia
yang melakukan penawaran saham susulan. Data di atas merupakan seluruh
jenis industri kecuali industri keuangan dan perbankan yang dikeluarkan
dalam pemilihan sampel. Selama perioda penelitian terdapat 33 observasi
perusahaan yang memiliki data keuangan tidak lengkap sehingga dikeluarkan
dari sampel. Secara keseluruhan terdapat 368 observasi perusahaan yang
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melakukan penawaran saham susulan masuk tahapan analisis selanjutnya.
Tabel berikut ini akan menyajikan deskripsi sampel penelitian apabila dilihat
dari jenis industri perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan
yang dilakukan.
Tabel 4.2
Jenis Industri Perusahaan yang melakukan Penawaran Saham Susulan
Jenis Industri

Jumlah Perusahaan yang
melakukan Penawaran Saham
Susulan
27

Agriculture
Basic Industry And
Chemicals
Consumer Goods
Industry
Infrastructure, Utilities
And Transportation
Mining
Miscellaneous Industry
Property, Real Estate
And Building
Construction
Trade, Services and
Investment
Total
Sumber: Data Pemilihan Observasi

Presetase

7.34%

49

13.32%

18

4.89%

51
30
38

13.86%
8.15%
10.33%

66

17.93%

89
368

24.18%
100.00%

Tabel 4.2 menunjukan perusahaan yang melakukan penawaran saham
susulan dari segi jenis industri. Berdasarkan tebel 4.2 diketahui bahwa
observasi terpilih terdiri dari 89 perusahaan (24,18%) jenis industri trade,
services and investment, 66 perusahaan (17,93%) jenis industri property,
real estate and building construction, 51 perusahaan (13,86%) jenis industri
infrastructure, utilities and transportation, 49 perusahaaan (13,32%) jenis
industri basic industry and chemicals, 38 perusahaan (10,33%) jenis industri
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miscellaneous industry, 27 perusahaan (7,34%) jenis industri agrikultur, 18
perusahaan (4,89%) merupakan perusahaan dengan jenis industri consumer
goods industry.
Tabel berikut ini akan menyajikan deskripsi sampel penelitian apabila
dilihat dari jenis penawaran saham susulan yang dilakukan.
Tabel 4.3
Observasi Penelitian Berdasar Jenis Penawaran Saham Susulan
Jenis Penawaran Saham Susulan
Penawaran saham susulan tanpa Right Issue
Right Issue
Warrant
ESOP/ MSOP
Total
Sumber: Data Pemilihan Observasi

Jumlah
82
111
120
55
368

Berdasar tabel 4.3 diketahui terdapat 82 perusahaan yang melakukan
penawaran saham susulan tanpa right issue, 111 perusahaan dengan tipe right
issue, 120 perusahaan dengan tipe warrant dan 55 perusahaan dengan tipe
program kepemilikan saham bagi karyawan/ manajer (ESOP/ MSOP). Tahap
berikutnya adalah menghitung non operating accruals untuk menentukan
apakah perusahaan menerapkan akuntansi konservatif atau akuntansi yang
agresif. Perusahaan dengan non operating accruals negatif dikategorikan
sebagai perusahaaan yang menerapkan akuntansi konservatif, sedangkan
perusahaan dengan non operating accruals positif dikategorikan sebagai
perusahaan yang menerapkan akuntansi agresif. Pengklasifikasian ini
ditetapkan dengan mengacu pada penelitian Givoly dan Hayn (2000). Hasil
pemilihan sampel terkait penentuan penerapan konservatisme akuntansi
tersaji tabel berikut ini.
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Tabel 4.4
Kelompok Data Konservatif dan Agresif
Kriteria Perusahaan
Perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan
Perusahaan dengan laporan keuangan yang optimistic/
agresif
Perusahaan dengan laporan keuangan yang konservatif
Sumber: Data Pemilihan Observasi

Jumlah
368
135
233

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa dari 368 perusahaan terdapat
135 perusahaan yang memiliki laporan keuangan agresif dan terdapat 233
perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif. Tabel berikut ini
menyajikan data penelitian dari perusahaan yang menerapkan akuntansi
agresif dan konservatif berdasarkan jenis penawaran saham susulan yang
dilakukan oleh perusahaan.
Tabel 4.5
Jenis SEO Berdasar Konservatif dan Agresif
Jenis Penawaran Saham Susulan
Penawaran saham susulan
tanpa Right Issue
Right Issue
Warrant
ESOP/ MSOP
Total
Sumber: Data Pemilihan Observasi

Konservatif

Agresif

Jumlah

49

32

82

68
78
38
233

43
42
17
135

111
120
55
368

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa dari 82 perusahaan yang
melakukan jenis penawaran saham susulan tanpa right issue terdapat 49
perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif dan 32 perusahaan
menerapkan akuntansi agresif. Dari 111 perusahaan yang melakukan right
issue terdapat 68 perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif dan 43
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perusahaan menerapkan akuntansi agresif. Dari 120 perusahaan yang
menerbitkan warrant ada terdapat 78 perusahaan yang menerapkan akuntansi
konservatif dan 42 perusahaan menerapkan akuntansi agresif. Dari 58
perusahaan yang melakukan ESOP/ MSOP ada terdapat 38 perusahaan yang
menerapkan akuntansi konservatif dan 17 perusahaan menerapkan akuntansi
agresif. Dari 233 perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif,
dilakukan pemilihan observasi selanjutnya dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 4.6
Pemilihan Observasi Penelitian Lanjutan
Kriteria Perusahaan
Perusahaan dengan laporan keuangan yang konservatif
Perusahaaan konservatif dengan data harga saham harian
tidak lengkap
Perusahaan dengan laporan keuangan konservatif masuk
tahap analisis selanjutnya
Perusahaan konservatif dengan defisiasi modal
Perusahaan dengan pertumbuhan laba kurang wajar
Total Sampel Perusahaan Konservatif
Data outlier
Perusahaan Sampel
Sumber: Data Pemilihan Observasi

Jumlah
233
16
217
16
38
168
50
113

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa dari 233 perusahaan yang menerapkan
akuntansi konservatif terdapat 16 perusahaan dengan data harga saham harian
yang tidak lengkap. Data harga saham harian digunakan untuk menghitung
volatilitas harga saham yang menjadi proksi asimetri informasi dalam
penelitian ini. Perusahaan dengan data saham tidak lengkap dikeluarkan dari
sampel sehingga data tersisa 217 perusahaan. Dari 217 perusahaan
konservatif, terdapat 16 perusahaan dengan kondisi defisiasi modal. Menurut
Ang (2015) perusahaan dengan defisiasi modal dekat dengan kondisi
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financial distress sehingga pada penelitian ini perusahaan dengan defisiasi
modal dikeluarkan dari sampel perusahaan. Total perusahaan yang masuk
analisis selanjutnya sebanyak 201 perusahaan. Pada proses pemilihan sampel
selanjutnya, dari 201 perusahaan sampel terdapat 38 perusahaan dengan data
pertumbuhan laba kurang wajar sehingga dikeluarkan dari analisis, sehingga
data perusahaan menjadi 168.
Langkah berikutnya adalah melakukan uji outlier. Proses ini
dilakukan untuk memperoleh data dengan distribusi normal dan data
penelitian yang memenuhi uji asumsi klasik. Uji outlier dilakukan dengan
menghitung nilai Z-score, dimana menurut Ghozali (2012) nilai Z-score 3
menunjukan data outlier sehingga dikeluarkan dari analisis. Uji outlier juga
memperhatikan uji mahalonobis distance, dimana pada tampilan tabel
casewise diagnostic pada output SPSS, data yang memiliki nilai standard
residual lebih besar dari 3 merupakan data outlier sehingga dapat dikeluarkan
dari analisis (Ghozali, 2012). Berdasar hasil pengujian diketahui bahwa dari
168 data perusahaan terdapat 50 data outlier sehingga perusahaan yang
masuk tahapan analisis selanjutnya sebanyak 113 data perusahaan.
Konservatisme akuntansi dalam penelitian ini proksikan dengan
akrual non operasi. Hasil perhitungan akrual non operasi dikalikan dengan -1
(minus 1) untuk mempermudah langkah pemaknaan hasil uji regresi. Setelah
data dikalikan dengan minus 1, maka keseluruhan data konservatisme
akuntansi memiliki nilai data positif. Semakin besar angka akrual non operasi
pada analisis ini menunjukan perusahaan yang semakin konservatif.
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4.2. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan pengujian statistik yang digunakan
untuk mengetahui gambaran umum data penelitian. Pengujian statistik
deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, ratarata dan standar deviasi dari data penelitian. Pengujian statistik deskriptif
dilakukan pada 113 data observasi perusahaan konservatif yang melakukan
penawaran saham susulan diluar perusahaan yang memiliki defisiasi modal,
serta telah lolos pengujian asumsi klasik. Hasil uji statistik deskriptif dari
masing-masing variabel penelitian tersaji pada tabel berikut ini.
Tabel 4.7
Statistik Deskriptif
Variabel
CONS

Minimum
0,00

Maksimum Rata-rata
0,85
0,12

Standar Deviasi
0,16

EG

-2,27

2,97

0,20

0,85

LNSIZE

24,41

33,39

28,27

1,76

ASYM

0,03

0,58

0,23

0,12

n= 113
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Keterangan:
ASYM
CONS
EG
LNSIZE

=
=

=
=

Asimetri Informasi,
konservatisme akuntansi,
pertumbuhan laba, dan
ukuran perusahaan.

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel asimetri informasi memiliki
nilai minimum sebesar 0,03 dengan nilai maksimum 0,58. Nilai rata-rata
asimetri informasi sebesar 0,23 dengan standar deviasi sebesar 0,12.
Variabel konservatisme akuntansi memiliki nilai minimum sebesar 0,00
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dengan nilai maksimum 0,85. Nilai rata-rata konservatisme akuntansi
sebesar 0,12 dengan standar deviasi sebesar 0,16. Variabel pertumbuhan
laba perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -2,27 dengan nilai
maksimum 2,97. Nilai rata-rata pertumbuhan laba perusahaan sebesar 0,20
dengan standar deviasi sebesar 0,85.
Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu ukuran
perusahaan. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar
24,41 dengan nilai maksimum 33,39. Nilai rata-rata ukuran perusahaan
sebesar 28,27 dengan standar deviasi sebesar 1,76. Tahapan selanjutnya
adalah melakukan uji asumsi klasik. Penjelasan tentang uji asumsi klasik
dijelaskan bagi bagian berikutnya.

4.3. Uji Asumsi Klasik
4.3.1. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data bertujuan mengetahui apakah data yang digunakan
dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal. Ghozali (2012)
menyatakan bahwa pendekatan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat
digunakan untuk menguji normalitas data. Hasil uji normalitas tersaji pada
tabel berikut ini.
Tabel 4.8
Uji Normalitas Data
n
113

Kolmogorov-

Asymp.

Smirnov Z

Sig. (2-tailed)

1,203

0,111

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Kriteria

Keterangan

> 0,05

Normal
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Hasil uji normalitas data dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov
menunjukan bahwa nilai p sebesar 0,111, nilai tersebut di atas 0,05, sehingga
dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini data penelitian telah
terdistribusi dengan normal.
4.3.2. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas

merupakan

pengujian

yang

digunakan

untuk

mengetahui korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
mengharapkan korelasi yang rendah antar variabel independen. Keberadaan
multikolinieritas di deteksi dengan Varians Inflating Factor (VIF) dan
Tolerance (Ghozali, 2012). Hasil uji multikolinieritas tersaji pada tabel berikut
ini.

Variabel
CONS
EG
LNSIZE

Tabel 4.9
Uji Multikolinieritas
Tolerance
VIF
Keterangan
0,924
1,082
Tidak terdapat multikolinieritas
0,978
1,022
Tidak terdapat multikolinieritas
0,943
1,061
Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Hasil uji multikolinieritas menunjukan bahwa variabel dalam
penelitian ini menunjukan bahwa nilai tolerance di atas 10% dan semua nilai
VIF di bawah 10, sehingga disimpulkan bahwa dalam model tidak terjadi
multikolinieritas.
4.3.3. Uji Autokorelasi
Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah sebuah
pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi linier
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1. Cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah
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menggunakan kriteria yang diungkapkan Santoso (2000) yang mengatakan
bila nilai D-W hitung mendekati +2 maka dalam model regresi tidak terjadi
autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 4.10
Uji Autokorelasi
D-W Hitung

Kriteria

Kesimpulan

1,809

Mendekati + 2

Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson
menunjukkan nilai D-W hitung sebesar 1,809. Kriteria yang ditetapkan adalah
bila hasil D-W hitung mendekati nilai +2 sehingga dalam model regresi tidak
terjadi autokorelasi. Hasil D-W hitung sebesar 1,809 telah cukup bagi peneliti
untuk mengambil kesimpulan uji autokorelasi bahwa dalam model regresi
tidak terjadi autokorelasi.
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabel yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang benar-benar
berpengaruh terhadap asimetri informasi. Model regresi yang baik adalah yang
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). Uji
heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan Scaterplots (Ghozali,
2005). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukan bahwa titik-titik tersebar di
atas dan dibawah angka nol sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model
regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini akan diuji dalam tiga model regresi.
Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut.
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Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Data Konservatif

Variabel

Konstanta
CONS
EG
CONS*EG
LNSIZE
Jumlah Observasi
Adjusted R2
∆ Adjusted R2
Nilai F
Probability F

Persamaan 1
Coef.
p-value

Persamaan 2
Coef.
p-value

Persamaan 3
Coef.
p-value

1.122
-0.154
-0.031
113
18.70%
13.910
0.000

1.128
-0.138
-0.022
-0.031
113
20.40%
1.70%
10.560
0.000

1.172
-0.178
-0.042
0.133
-0.033
113
22.60%
2.20%
9.195
0.000

0.000
0.020
0.000

0.000
0.037
0.073
0.000

0.000
0.009
0.008
0.043
0.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Keterangan:
Persamaan 1 : ASYMt = α + β1 CONt-1 + β2 LNSIZEt -1 + e
Persamaan 2 : ASYMt = α + β1 CONt-1 + β2 EGt-1 + β3 LNSIZEt -1 + e
Persamaan 3 : ASYMt = α + β1 CONt-1 + β2 EGt-1 + β3 CONt-1 * EGt-1 + β4 LNSIZEt -1 + e
CONS: Konservatisme akuntansi, EG: Pertumbuhan laba, CONS*EG: Interaksi antara konservatisme akuntansi dan
perutumbuhan laba perusahaan, dan LNSIZE: Ukuran perusahaaan.
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4.4.1. Persamaan Regresi Ke-1
Pada

uji

regresi

pertama,

peneliti

menguji

pengaruh

konservatisme akuntansi terhadap asimetri informasi dengan ukuran
perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil analisis data menunjukan
menunjukan nilai koefisien determinasi sebesar 18,7%, yang berarti 18,7%
perubahan asimetri informasi pada perusahaan yang melakukan penawaran
saham susulan, dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi dan ukuran
perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 81,3% dijelaskan oleh faktor lain
diluar model pada regresi persamaan kedua. Hasil pengujian terhadap nilai
F regresi persamaan regresi pertama diperoleh nilai F regresi sebesar 13,91
dengan nilai p sebesar 0,000. Pengujian memberikan hasil yang signifikan
sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan ke-1 telah
memenuhi persyaratan goodness of fit model.
Hasil uji nilai t regresi persamaan pertama menunjukan bahwa
variabel konservastisme akuntansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,154 dengan nilai p sebesar 0,020. Hasil pengujian menunjukan bahwa
konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi
pada perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan. Hipotesis 1
dalam penelitian ini didukung. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol
memiliki koefisien regresi sebesar -0,031 dengan nilai p sebesar 0,000.
Hasil pengujian menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
negatif terhadap asimetri informasi pada perusahan yang melakukan
penawaran saham susulan.
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4.4.2. Persamaan Regresi Ke-2
Pada uji regresi kedua, peneliti melakukan pengujian model
regresi tanpa menggunakan variabel moderasi dengan konservatisme
akuntansi dan pertumbuhan laba sebagai variabel independen serta ukuran
perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil analisis data menunjukan
menunjukan nilai koefisien determinasi sebesar 20,4%, yang berarti 20,4%
perubahan asimetri informasi pada perusahaan yang melakukan penawaran
saham susulan, dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi, pertumbuhan
laba perusahaan, dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 79,6%
dijelaskan oleh faktor lain diluar model pada regresi persamaan kedua.
Hasil pengujian terhadap nilai F regersi persamaan regresi kedua diperoleh
nilai F regresi sebesar 10,56 dengan nilai p sebesar 0,000. Pengujian
memberikan hasil yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa
model regresi persamaan ke-2 telah memenuhi persyaratan goodness of fit
model.
Hasil uji nilai t regresi persamaan kedua menunjukan bahwa
variabel konservatisme akuntansi memiliki koefisien regresi sebesar -0,138
dengan nilai p sebesar 0,037. Hasil pengujian menunjukan bahwa
konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi
pada perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan. Hasil ini
konsisten dengan regresi persamaan pertama, hipotesis 1 dalam penelitian
ini didukung. Pertumbuhan laba perusahaan memiliki koefisien regresi 0,022 dengan nilai p sebesar 0,073. Pengujian menunjukan pertumbuhan
laba berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi pada perusahaan
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yang melakukan penawaran saham susulan dengan tingkat signifikansi
10%. Pengujian terhadap variabel kontrol menunjukan bahwa variabel
ukuran perusahaan memiliki koefisien -0,031 dengan nilai p sebesar 0,000.
Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi pada
perusahan yang melakukan penawaran saham susulan.
4.4.3. Persamaan Regresi Ke-3
Pada tahapan analisis data yang ketiga peneliti melakukan
pengujian model regresi dengan menggunakan variabel moderasi.
Persamaan

regresi

ketiga

menguji

variabel

penelitian

dengan

menggunakan variabel moderasi. Koefisien determinasi persamaan regresi
ketiga menunjukan nilai koefisien determinasi sebesar 22,6%, yang berarti
22,6% perubahan asimetri informasi pada perusahaan yang melakukan
penawaran saham susulan, dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi,
pertumbuhan laba perusahaan, ukuran perusahaan, dan variabel interaksi
konservatisme dan pertumbuhan laba perusahaan. Pada pengujian model
regresi ketiga ini 77,4 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model pada
regresi persamaan ketiga. Hasil pengujian nilai F regresi pada persamaan
regresi ketiga diperoleh nilai F regresi sebesar 9,195 dengan nilai p sebesar
0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan ke-3
telah memenuhi persyaratan goodness of fit model.
Regresi persamaan ketiga memasukan variabel intreaksi antara
konservatisme akuntansi dan perumbuhan laba perusahaan. Hasil regresi
persamaan ketiga menunjukan bahwa variabel konservatisme akuntansi
memiliki koefisien regresi sebesar -0,178 dengan nilai p sebesar 0,009.
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Hasil pengujian menunjukan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh
signifikan terhadap asimetri informasi pada perusahaan yang melakukan
penawaran saham susulan. Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif
terhadap asimetri informasi. Variabel pertumbuhan laba perusahaan
memiliki koefisien regresi -0,042 dengan nilai p sebesar 0,008. Pengujian
menunjukan pertumbuhan laba berpengaruh negatif terhadap asimetri
informasi pada perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan.
Variabel interaksi antara konservatisme akuntansi dan pertumbuhan
laba perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar 0,133 dengan nilai p
0,043. Pengujian memberikan hasil yang signifikan dengan koefisien
positif sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba memoderasi
(memperkuat) pengaruh konservatisme akuntansi terhadap asimetri
informasi pada perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan.
Hipotesis 2 dalam penelitian ini didukung. Pengujian terhadap variabel
kontrol pada regresi persamaan kedua menunjukan bahwa variabel ukuran
perusahaan memiliki koefisien -0,033 dengan nilai p sebesar 0,000.
Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap asimetri
informasi pada perusahan yang melakukan penawaran saham susulan.

4.5 Pembahasan
4.5.1 Konservatisme Akuntansi dan Asimetri Informasi
Hipotesis 1 menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap
asimetri informasi pada perusahaan yang melakukan penawaran saham
susulan. Pengujian menunjukan bahwa pada model persamaan satu, dua
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dan tiga, konservatisme akuntansi memberikan hasil yang signifikan.
Koefisien regresi pada ketiga model tersebut menunjukan nilai negatif dan
signifikan. Berdasar analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa
konsevatisme akuntansi mampu menurunkan tingkat asimetri informasi
pada perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan. Semakin
konservatif perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan akan
semakin rendah tingkat asimetri informasi. Hipotesis 1 yang disampaikan
dalam penelitian ini didukung. Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian Kim et al. (2013) yang menyatakan bahwa konservatisme
akuntansi

memberikan

manfaat

bagi

para

pelaku

pasar

modal.

Konservatisme akuntansi mampu mengurangi asimetri informasi pada saat
proses penawaran saham susulan. Konservatisme akuntansi terbukti
sebagai sinyal yang baik yang dapat mengurangi masalah adverse
selection pada proses penawaran saham susulan. Hasil penelitian ini juga
mendukung hasil penelitian Lara et al. (2014) yang menyatakan bahwa
konservatisme

mengurangi

tingkat

asimetri

informasi.

Penerapan

konservatisme akuntansi memberikan dampak yang baik tidak hanya
sebatas pada pemegang obligasi namun juga bagi pemegang saham
perusahaan.
Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Kim et al. (2013)
yang menjelaskan bahwa pada saat terjadinya penawaran saham susulan,
konservatisme akuntansi mampu menurunkan asimetri informasi dengan
memberikan investor sebuah alternatif alat yang lebih baik dalam
mengawasi manejer dan pembatasan kemampuan manajer dalam
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melakukan distorsi informasi. Apabila dilihat dari sisi teori sinyal, hasil
penelitian ini mendukung hasil penelitian Lara et al. (2014) yang
menjelaskan bahwa penerapan konservatisme akuntansi akan menurunkan
tindakan manajer perusahaan yang menyajikan data keuangan secara
overstate sehingga dapat meningkatkan ketepatan sinyal atas laba
perusahaan. Ketepatan sinyal atas laba perusahaaan membantu pengguna
laporan keuangan dalam proses prediksi akan kinerja masa depan
perusahaan. Bagnoli dan Watts (2005) menjelaskan bahwa konservatisme
akuntansi merupakan sinyal yang baik akan prospek perusahaan di masa
depan. Pada proses penawaran saham susulan, konservatisme akuntansi
dikirim sebagai sinyal bahwa perusahaan menyusun laporan keuangan
secara lebih berkualitas sehingga mampu mengurangi masalah adverse
selection pada perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan.
Kim dan Pevzner (2010) menjelaskan bahwa pasar modal
bereaksi secara positif oleh berita baik yang dihasilkan oleh perusahaan
yang menerapkan akuntansi yang lebih konservatif. Bagi investor yang
tidak memiliki informasi, penerapan konservatisme akuntansi mengurangi
risiko yang dihadapinya. Penerapan akuntansi yang konservatif akan
memperkecil gap informasi antara investor sehingga asimetri informasi
turun. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Kim dan Pevzner (2010),
Lara et al. (2014) serta Kim et al. (2013) yang menyatakan bahwa
memberikan manfaat bagi pelaku pasar modal yaitu untuk mengurangi
tingkat asimetri informasi di pasar modal.
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Hasil penelitian ini mendukung teori sinyal atas konservatisme
akuntansi yang disampaikan oleh Kim et al. (2013). Konservatisme
akuntansi sebagai sebuah sinyal memberikan manfaat untuk menurunkan
asimetri informasi pada saat terjadi penawaran saham susulan. Hasil
peneliti ini mendukung hipotesis pasar efisien yang sampaikan oleh Fama
(1970) dan Fama (1991). Asimetri informasi dalam penelitian ini diukur
dengan standar deviasi atas volatilitas harga saham perusahaan. Volatilitas
harga saham tentunya akan berkaitan dengan return saham. Penelitian ini
mendukung argumen hipotesis pasar efisien meskipun dalam bentuk yang
lemah (prediksi return).
4.5.2 Pertumbuhan laba sebagai Variabel Moderasi
Hipotesis 2 menguji peran pertumbuhan laba sebagai variabel
moderasi pada pengaruh konservatisme akuntansi terhadap asimetri
informasi pada perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan.
Pengujian menunjukan bahwa pengujian variabel interaksi antara
konservatisme akuntansi dan pertumbuhan laba perusahaan memberikan
hasil yang signifikan terhadap asimetri informasi. Hipotesis kedua yang
disampaikan

dalam

memoderasi

pengaruh

penelitian

ini

konservatisme

didukung.
akuntansi

Pertumbuhan
terhadap

laba

asimetri

informasi pada perusahaan yang melakukan penawaran saham susulan.
Konservatisme akuntansi akan semakin menurunkan tingkat asimetri
informasi pada kondisi perusahan yang memiliki pertumbuhan laba
perusahaaan yang positif.
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Pasar

modal

bereaksi

positif

terhadap

informasi

akan

pertumbuhan laba perusahaan. Informasi pertumbuhan laba ini mampu
menurunkan tingkat asimetri informasi. Hasil penelitian ini mendukung
apa yang disampaikan oleh Senteney (1991) dan juga Chan et al. (2005)
yang menjelaskan bahwa terdapat reaksi pasar pada saat terjadi
pengumuman laba perusahaan dimana pasar lebih bereaksi ketika laba
perusahaan positif dari pada laba negatif. Hasil penelitian ini juga
mendukung penelitian Brooks (1994) yang menjelaskan bahwa ada
perubahan yang signifikan di pasar ketika terjadi pengumuman tentang
laba perusahaan. Pada saat perusahaan melakukan penawaran saham
susulan, konservatisme akuntansi dan pertumbuhan laba adalah informasi
yang direspon dengan baik oleh pelaku pasar.
Informasi akan konservatisme akuntansi memberikan informasi
kepada pelaku pasar bahwa angka-angka dalam laporan keuangan tidak
dilaporkan secara berlebihan. Angka laba digunakan untuk menilai kinerja
perusahaaan. Pada proses penawaran saham susulan, interaksi antara
informasi konservatisme akuntansi dan pertumbuhan laba perusahaan
membuat pengguna laporan keuangan mampu memberikan penilaian yang
lebih tepat atas kinerja perusahaaan sehingga asimetri informasi
perusahaan juga dapat menurun.
Informasi akan pertumbuhan laba juga merupakan informasi yang
direspon positif oleh pasar modal. Berdasar penjelasan teori sinyal,
informasi tentang pertumbuhan laba perusahaan menjadi informasi yang
positif yang menunjukan adanya potensi peningkatan kesejahteraan
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pemilik perusahaan di masa depan. Pada saat proses penawaran saham
susulan, menurut Kerr dan Ozel (2015), informasi akan laba perusahaan
adalah sinyal sensitif yang akan berdampak pada penilaian ekuitas
perusahaaan. Konservatisme akuntansi sebagai sebuah sinyal menunjukan
kepada pasar bahwa perusahaan tidak melaporkan laba secara overstate.
Informasi akan laba yang tumbuh menjadi informasi penting yang
merupakan sinyal bahwa perusahaan dikelola oleh manajer yang tepat
yang

berorientasi

pada

kepentingan

pemegang

saham.

Sinyal

konservatisme akuntansi semakin baik direspon pasar jika perusahaan
memiliki laba yang tumbuh.
Pengujian regresi kedua (tidak menggunakan variabel moderasi),
pertumbuhan laba memberikan hasil yang siginifikan pada tingkat 10%.
Pengujian regresi yang ketiga (dengan menggunakan variabel moderasi),
pertumbuhan laba memberikan hasil yang signifikan pada tingkat
signifikasi 5%. Pengujian variabel interaksi juga memberikan hasil yang
signifikan. Berdasarkan pada kriteria yang disampaikan oleh Ghozali
(2012), maka pertumbuhan laba perusahaan penelitian ini dalam dapat
diketegorikan sebagai moderasi semu (quasi moderasi).

4.6 Analisis Tambahan
4.6.1 Tambahan Uji Moderasi
Analisis tambahan yang pertama, peneliti akan memperjelas peran
variabel moderasi pertumbuhan laba dalam pengaruh konservatisme
akuntansi terhadap asimetri informasi. Pada analisis sebelumnya diketahui
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bahwa hasil perhitungan akrual non operasi dikalikan dengan nilai minus
satu. Akrual non operasi negatif menunjukan bahwa perusahaan tersebut
menerapkan akuntansi yang konservatif. Dengan demikian, apabila
dikalikan dengan minus satu, maka semua data akrual non operasi menjadi
positif dan semakin besar nilai menunjukan perusahaan yang semakin
konservatif. Setelah dikalikan dengan minus satu, pengaruh konservatisme
akuntansi terhadap asimetri informasi adalah negatif. Semakin konservatif
maka akan semakin kecil tingkat asimetri informasi.
Variabel pertumbuhan laba memiliki pengaruh negatif terhadap
asimetri informasi. Semakin tinggi pertumbuhan laba perusahaan akan
semakin kecil tingkat asimetri informasi. Variabel moderasi dalam
penelitian ini merupakan perkalian antara konservatisme akuntansi dan
pertumbuhan laba perusahaan. Hasil pengujian menunjukan bahwa
variabel moderasi memiliki koefisien regresi yang positif. Kemudian
muncul pertanyaan apakah pertumbuhan laba menjadi variabel yang
memperkuat atau memperlemah. Pengaruh konservatsime akuntansi
terhadap asimetri informasi adalah negatif dan pengaruh pertumbuhan laba
terhadap asimetri informasi adalah negatif sehingga ketika variabel
moderasi dibentuk, akan menghasilkan koefisien regresi positif yang
disebabkan negatif versus negatif. Untuk menjawab hal tersebut peneliti
melakukan analisis tambahan dengan melakukan beberapa modifikasi
pengujian.
Pada analisis tambahan ini akrual non operasi tidak dikalikan
dengan minus satu. Artinya peneliti menggunakan data asli dimana semua
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data berisi data angka negatif. Semakin negatif nilai dari akrual non
operasi menunjukan perusahaaan yang semakin konservatif. Dari data ini
maka pengaruh antara konservatisme akuntansi terhadap asimetri
informasi menjadi positif. Cara membacanya adalah semakin kurang
konservatif sebuah perusahaaan maka akan semakin besar tingkat asimetri
informasi.
Modifikasi pengukuran dilakukan pada variabel pertumbuhan laba.
Variabel pertumbuhan laba dikalikan dengan minus satu (-1) sehingga data
yang semakin negatif menunjukan pertumbuhan laba yang tinggi dan
perusahaan dengan angka positif menunjukan pertumbuhan laba yang
kecil. Koefisien regresi dalam pengaruh pertumbuhan laba terhadap
asimetri informasi adalah positif. Cara membacanya adalah semakin
positif angka pertumbuhan maka asimetri informasi semakin besar,
semakin negatif angka pertumbuhan laba asimetri informasi akan makin
kecil. Perlu diingat kembali bahwa dalam pengukuran pertumbuhan laba
ini angka sudah dikalikan dengan minus satu sehingga cara membacanya
dibalik. Berdasar skema di atas maka kedua variabel yaitu konservatisme
akuntansi dan pertumbuhan laba telah memiliki pengaruh positif terhadap
asimetri informasi. Untuk mengetahui apakah variabel moderasi
pertumbuhan

laba

memperkuat

atau

memperlemah

pengaruh

konservatisme akuntansi pada asimetri infomasi dilakukan pengujian
dengan hasil sebagai berikut.
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Tabel 4.12
Hasil Uji Moderasi Tambahan
Variabel

Konstanta
CONS
EG
CONS*EG
LNSIZE
Jumlah Observasi
Adjusted R2
∆ Adjusted R2
Nilai F
Probability F

Persamaan 1
Coef.
p-value

Persamaan 2
Coef.
p-value

Persamaan 3
Coef.
p-value

1.122
0.154
-0.031
113
18.70%
18.60%
13.910
0.000

1.128
0.138
0.022
-0.031
113
20.40%
1.70%
10.560
0.000

1.172
0.178
0.042
0.133
-0.033
113
22.60%
2.20%
9.195
0.000

0.000
0.020
0.000

0.000
0.037
0.073
0.000

0.000
0.009
0.008
0.043
0.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Keterangan:
Persamaan 1 =
Persamaan 2 =
Persamaan 3 =

ASYMt =
ASYMt =
ASYMt =

α + β1 CONt-1 + β2 LNSIZEt -1 + e
α + β1 CONt-1 + β2 EGt-1 + β3 LNSIZEt -1 + e
α + β1 CONt-1 + β2 EGt-1 + β3 CONt-1 * EGt-1 + β4 LNSIZEt -1 + e

CONS: Konservatisme akuntansi, EG: Pertumbuhan laba, CONS*EG: Interaksi antara konservatisme akuntansi
dan perutumbuhan laba perusahaan, dan LNSIZE: Ukuran perusahaaan.
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Untuk memahami peran pertumbuhan laba sebagai variabel yang
memperkuat atau memperlemah pengaruh konservatisme akuntansi
terhadap asimetri infomasi dapat dilihat pada Tabel 4.12 kolom persamaan
regresi kedua dan ketiga. Peneliti sampaikan kembali bahwa pengujian ini
melakukan beberapa modifikasi pengukuran data. Angka akrual non
operasi semakin besar menunjukan data yang semakin kurang konservatif
dan semakin negatif angka menunjukan perusahaan yang semakin
konservatif. Data pertumbuhan laba perusahaan dikalikan minus satu,
sehingga dalam pengujian ini semakin besar angka menunjukan
pertumbuhan laba yang semakin rendah.
Pada persamaan regresi kedua diketahui hasil pengujian terhadap
konservatisme akuntansi diperoleh koefisien regresi sebesar 0.138 dengan
nilai p sebesar 0,037. Pengujian memberikan koefisien hasil positif,
dengan data konservatisme akuntansi yang semakin negatif, maka
kesimpulannya adalah semakin tidak konservatif maka akan semakin besar
asimetri informasi. Hal ini menunjukan apabila perusahaan semakin
konservatif maka akan semakin kecil tingkat asimetri informasi. Hal ini
membuktikan

bahwa

perusahaan

yang

menerapkan

akuntansi

konservatisme akuntansi pada saat penawaran saham susulan, akan
memiliki tingkat asimetri informasi yang semakin rendah.
Pada regresi persamaan ketiga diketahui variabel interaksi antara
konservtaisme akuntansi dan pertumbuhan laba diperoleh koefisien positif
yang artinya pertumbuhan laba memperkuat pengaruh konservatisme
akuntansi terhadap asimetri informasi. Penjelasannya adalah bila
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perusahaan memiliki laporan keuangan yang kurang konservatif dan
perusahaan tersebut pertumbuhan laba nya kecil maka tingkat asimetri
informasinya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, apabila
perusahaaan memiliki memiliki laporan keuangan yang konservatif dan
perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan laba yang tinggi maka asimetri
informasi akan semakin kecil. Kesimpulan yang dapat diambil adalah
konservatisme akuntansi memperkuat pengaruh konservatisme akuntansi
terhadap asimetri informasi perusahaan yang melakukan penawaran saham
susulan. Pertumbuhan laba perusahaan pada perusahaan yang melakukan
penawaran saham susulan akan membuat konservatisme akuntansi
semakin memperkecil tingkat asimetri informasi.

4.6.2

Pengujian untuk Kelompok Perusahaan dengan Akuntansi Agresif
Analisis tambahan dalam berikutnya pada penelitian ini menguji
perusahaan dengan kelompok perusahaan yang menerapkan akuntansi
yang agresif. Seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa sampel
penelitian ini dipisahkan antara perusahaan yang menerapkan akuntansi
agresif dan perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif. Analisis
untuk perusahaan dengan akuntansi agresif ini digunakan sebagai
pembanding tentang bagaimana reaksi pasar jika pada saat terjadi
panawaran saham susulan perusahaan menerapkan akuntansi yang agresif.
Analisis data untuk kelompok perusahaan dengan laporan keuangan
agresif tersaji pada tebel berikut ini.
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Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Data Agresif
Variabel
Konstanta
AGRF
EG
CONS*EG
LNSIZE
Jumlah Observasi
Adjusted R2
∆ Adjusted R2
Nilai F
Probability F

Persamaan 1
Coef.

0.840
0.000
-0.021
104
3.70%
4.60%
2.976
0.056

p-value

0.001
0.998
0.017

Persamaan 2
Coef.

0.889
0.020
-0.028
-0.023
104
6.90%
3.20%
3.539
0.010

p-value

0.000
0.603
0.037
0.010

Persamaan 3
Coef.

0.889
-0.022
-0.030
0.016
-0.023
104
6.10%
-0.80%
2.675
0.036

p-value

0.000
0.841
0.035
0.679
0.011

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Keterangan:
Persamaan 1 =
Persamaan 2 =
Persamaan 3 =

ASYMt =
ASYMt =
ASYMt =

α + β1 AGRFt-1 + β2 LNSIZEt -1 + e
α + β1 AGRFt-1 + β2 EGt-1 + β3 LNSIZEt -1 + e
α + β1 AGRFt-1 + β2 EGt-1 + β3 AGRF t-1 * EGt-1 + β4 LNSIZEt -1 + e

AGRF: akuntansi agresif, EG: Pertumbuhan laba, AGRF*EG: Interaksi antara akutansi agresif dan perutumbuhan
laba perusahaan, dan LNSIZE: Ukuran perusahaaan.
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Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa pengujian terhadap
perusahaan yang menerapkan akuntansi agresif tidak menunjukan hasil
yang signifikan baik pada regresi persamaan satu sampai dengan
persamaan regresi ketiga. Tingkat akrual agresif tidak berpengaruh
terhadap asimetri informasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa informasi akan
penerapan akuntansi agresif tidak direspon oleh pasar pada saat
perusahaan melakukan penawaran saham susulan. Pengujian terhadap
variabel moderasi tidak dapat dimaknai dikarena variabel independen
akuntansi agresif tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi.
Hasil uji tambahan ini menunjukan bahwa pada saat perusahaan
melakukan penawaran saham susulan, pasar modal bereaksi terhadap
informasi akan penerapan konservatisme akuntansi tetapi tidak bereaksi
terhadap penerapan akuntansi agresif. Hal ini memperkuat dugaan bahwa
informasi tentang penerapan konservatisme akuntansi sebagai sinyal
ditangkap oleh pasar sebagai hal yang baik sehingga pasar modal
memberikan reaksi yang positif. Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian Kim dan Pevzne (2010) serta Chan et al. (2014).

