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Abstract
This study aims to analyze the effect of bondholder-shareholder conflict,
bonus plan and firm size on accounting conservatism in the consumer goods
industry companies on the IDX for the period of 2013-2017. This research
uses quantitative. The population in this study were 38 consumer goods
industry companies. The sampling technique in this study used purposive
sampling, so that a total sample are 35 observations were obtained consisting
of 7 companies for 5 years (2013-2017). The method of data analysis used is
multiple linear regression which is processed in the SPSS application. The
results of the study show that the conflict of bondholder-shareholders effect on
accounting conservatism, while the bonus plan and firm size have no effect on
conservatism of accounting. The results of the research simultaneously show
that the bondholder-shareholder conflict, bonus plan and firm size effect on
accounting conservatism.
Keywords: Bondholder - shareholder Conflict, Bonus Plan, Firm size, Accounting
Conservatism
1.Pendahuluan
Indonesia adalah negara kepulauan yakni negara yang memiliki beribu pulau,
begitupun dengan dunia perindustriannya. Indonesia memiliki banyak industri baik dalam
industri utama, jasa maupun manufaktur. Dari banyaknya sektor industri yang ada di
Indonesia dalam pengolahan industrinya memiliki operasional yang berbeda namun tetap
harus membuat laporan keuangan untuk digunakan pihak internal maupun eksternal
perusahaan. Dengan adanya laporan yang dibuat perusahaan akan membantu pihak
yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dibuat oleh
perusahaan memperlihatkan gambaran pada kondisi keuangannya. Laporan keuangan
akan berguna memberikan informasi keuangan bagi pihak internal maupun eksternal
perusahaan sesuai kebutuhan. Komponen laporan keuangan sendiri yakni terdiri atas
neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan catatan atas laporan
keuangan, danlaporan laba rugi.
Perkembangan dalam dunia usaha yang semakin pesat saat ini, membuat
perusahaan berfikir bagaimana cara agar posisi keuangannya tidak terbelit permasalahan
di masa yang akan datang. Namun seiring dengan perkembangan jaman, semakin
banyak pula orang yang ingin mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau golongannya,
seperti kasus belakangan ini. Pada tahun 2016 terdapat kasus SIAP Belum Beres, BEI
Tagih Revisi Laporan Keuangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terus menunggu
manajemen PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) untuk menyelesaikan revisi laporan
keuangan mereka. Modus yang dilakukan oleh PT Sekawan Intipratama Tbk yaitu
pencatatan laporan keuangannya menggunakan PSAK 2013 di bulan Juni 2015,
kemudian berpindah menggunakan PSAK 2009 di bulan September 2015 tanpa
memberikan informasi. Hal ini mengakibatkan aset mengalami penurunan drastis yaitu di
bulan juni 2016 sekitar Rp 4,9 triliun dan di bulan september 2016 menjadi sekitar Rp 307
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miliar [1]. Dari kasus tersebut PT Sekawan Intiprama Tbk menunjukkan kemungkinan
terjadinya bonus plan. Bonus plan ialah perusahaan yang merencanakan bonus
berdasarkan net income, jadi perusahaan lebih memilih prosedur akuntansi dengan cara
memindah pelaporan earning masa yang akan datang ke masa sekarang. Berdasarkan
plan bonus hypothesis, perilaku manajer seringkali seiring dengan bonus yang diberikan
[2]. Pemberian fleksibilitas manajemen untuk memilih suatu kebijakan akuntansi akan
memberi peluang untuk perilaku oportunistik [3].
Konservatisme akuntansi ialah salah satu prinsip kualitatif dalam penyusunan
laporan keuangan, yang mana prinsip ini secara sederhana menekankan pada pemilihan
metode dalam pencatatan yang memiliki kemungkinan terkecil untuk menghasilkan
penilaian terhadap aset dan pendapatan [4]. Penggunaan prinsip ini memberikan dampak
yang baik untuk menanggulangi perilaku oportunistik. Penggunaan prinsip ini memberikan
dampak yang baik untuk menanggulangi perilaku oportunistik. Selain itu juga terdapat
maksud dan tujuan diadakannya menggunakan prinsip konservatisme, yaitu untuk
menjaga kestabilan keuangan perusahaan selama operasional berjalan. Perusahaan
membutuhkan dana besar untuk biaya proses operasionalnya. Salah satu keputusan
penting yang diambil oleh manajamen berhubungan dengan kegiatan operasional ialah
pendanaan. Perusahaan dapat didanai dengan hutang dari kreditor dan penambahan
modal yang didapat dari para investor yang menanamkan modalnya pada saham di
perusahaan tersebut. Namun kebijakan perusahaan dalam proses pendanaan melalui
hutang dan penanaman modal di pasar modal akan menimbulkan konflik, konflik tersebut
adalah konflik keagenan.
Widanaputra [5] mengatakan bahwa pihak shareholder meminta perusahaan untuk
membagikan dividen yang tinggi sebagai hasil dari investasinya. Sedangkan, pihak
bondholder juga meminta perusahaan agar tidak membagikan dividen yang terlalu banyak
supaya terdapat jaminan/aset yang cukup untuk membayar hutangnya.
Selain yang disebutkan di atas terdapat ukuran perusahaan yang melekat pada
suatu bisnis, dimana jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan menentukan berapa
besar jumlah biaya politik yang akan dikeluarkan perusahaan. Sehingga perusahaan
harus memikirkan biaya politik yang tak terduga di masa yang akan datang. Lasdi [6]
menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi konservatisme ialah politic
cost. Sektor Industri Barang Konsumsi menarik untuk diteliti dikarenakan industri barang
konsumsi memiliki perputaran uang yang cepat dan barang yang diperjualbelikan tentu
dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat. Sehingga laba yang diperoleh juga relatif tinggi
dan permanen. Hal tersebut mengharuskan manajemen perusahaan mengatur laba untuk
dialokasikan ke pihak yang tepat. Sebab dari laba yang relatif tinggi, akan membuat pihak
manajamen dapat melakukan perilaku oportunistik berkaitan dengan kontrak-kontrak yang
menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak. Terhubung dengan pemaparan
diatas, perilaku opotunistik yang dilakukan memungkinkan untuk terjadinya konflik
bondholder-shareholder dan bonus plan. Dengan demikan judul yang penulis ajukan
adalah Pengaruh Konflik Bondholders-Shareholders, Bonus Plan, dan Ukuran
Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur
Sektor Industri Barang Konsumsi Terdaftar di BEI Periode 2013-2017).
2.Metodologi Penelitian
2.1.Pendekatan Penelitian
Metode yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan
data sekunder. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk melakukan suatu pembuktian
terhadap hipotesis dan untuk memperoleh suatu kesimpulan.
2.2.Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahan sektor industri barang konsumsi
yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2017. Metode
purposive sampling dipilih untuk digunakan dalam menentukan sampel. Purposive

2.90.2

Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019
Buku 2: ”Sosial dan Humaniora“

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

sampling merupakan penentuan sampel dari seluruh populasi yang didasarkan pada
kriteria yang dikehendaki oleh peneliti [7]. Berikut kriteria yang ditentukan:
a. Perusahan sektor indutri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode tahun 2013-2017.
b. Telah mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah pada periode
2013-2017.
c. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
d. Terdapat kelengkapan data yang diperlukan selama penelitian.
2.3Teknik Analisis
a. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang menyajikan gambaran suatu
data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, serta
maksimum.
b. Analisis Uji Asumsi Klasik
 Uji Normalitas
Uji normalitas data untuk mencari tahu apakah data yang digunakan dalam
penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan
dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar penarikan hasil uji KolmogorovSmirnov yaitu bila nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka data
residual terdistribusi normal. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka
akan dilakukan transformasi data, yaitu dengan mengkonversikan data ke
dalam bentuk Z-Score. Z-Score adalah nilai data yang mempunyai rat-rata nol
dengan standar deviasi sebesar satu [8].
 Multikolinearitas
Data analisis yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas
yaitu sama dengan nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10 [8].
 Heteroskedastisitas
Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan grafik
plot. Dasar pengambilan hasilnya yaitu bila tidak ada pola yang jelas, serta
titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada dumbu Y, maka tidak
terjadi heteroskedastisitas [8].
 Autokorelasi
Pengukuran autokolerasi menggunakan ukuran uji Durbin Watson (DW)
menurut teori Ghozali [8], dimana dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi
jika dU< DW <(4-dU).
 Analisis Linier Berganda
Metode ini cenderung digunakan pada penelitian yang menggunakan rasiorasio dalam proses perhitungan data yang diperoleh. Metode analisis regresi
linier berganda dilakukan apabila jumlah variabel independennya lebih dari
satu.
2.4Uji Hipotesis
a. Uji t (uji secara parsial)
Kriteria untuk pengambilan keputusan pada uji t ini yaitu:
 Jika probabilitas (sig) > 0,05 (α) maka hipotesis ditolak.
 Jika probabilitas (sig) <0,05 (α) maka hipotesis diterima.
b. Uji F (uji secara simultan)
Uji F secara simultan memiliki tingkat sifnifikansi sebagai berikut: probabilitas (sig)
< dari α = 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Apabila probabilitas (sig) > dari
α = 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Hasil Uji Analisis Data:
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a. Hasil Uji Asumsi Klasik
 Uji Normalitas
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
35
Normal Parametersa,b
Mean
,0000000
Std. Deviation
,08944011
Most Extreme DifferencesAbsolute
,139
Positive
,067
Negative
-,139
Kolmogorov-Smirnov Z
,821
Asymp. Sig. (2-tailed)
,510
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data sekunder diolah
Hasil uji normalitas yang menggunakan uji Kolmogroriv-Smirnov menunjukkan
bahwa nilai Asymp sig. (2-tailed) sebesar 0,510 > 0,05 atau 5%. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.
b. Multikolinearitas
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas
Model

1

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
Konflik
Bondholder- ,834
shareholder
Bonus Plan
,760
Ukuran Perusahaan
,827

1,199
1,316
1,209

Sumber: Data sekunder diolah
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF Konflik Bondholdershareholde, Bonus Plan dan, Ukuran Perusahaan di bawah 10 dan nilai
tolenrance di atas 0,10 atau mendekati 1 yang berarti tidak terjadi
multikolinearitas.
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c. Heteroskedastisitas
Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah
Dari gambar di atas scatter plot terlihat titik-titik menyebar secara secara acak
dan tidak ada kecenderungan untuk membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi
gejala heteroskedastisitas.
d. Autokorelasi
Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model
R
Adjusted
R Std. Error of the DurbinR
Square Square
Estimate
Watson
a
dimension0 1 ,649
,422
,366
,09367
1,694
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Konflik Bondholder-shareholder,
Bonus Plan
b. Dependent Variable: Konservatisme Akuntansi
Sumber: data sekunder diolah
Berdasarkan tabel menunjukkan nilai DW berada di antara DU<DW<4-DU
(1,6528 < 1,694 < 2,3472), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi
penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.
e. Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Model

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-,029 ,302
Bondholder- -,555 ,132

1 (Constant)
Konflik
shareholder
Bonus Plan
Ukuran Perusahaan

,136 ,169
,014 ,010

Standardized
Coefficients
Beta
t
Sig.
-,094 ,925
-,627
-4,192 ,000
,126
,205

,805 ,427
1,367 ,181

Sumber: data sekunder diolah
Adapun persamaan regresi linier berganda diperoleh sebagai berikut:
Y = -0,029 – 0,555 X1 + 0.136 X2 + 0,014 X3 + e
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3.2. Hasil Uji Hipotesis
a. Uji t (secara parsial)
Tabel 6 Hasil Uji t (secara parsial)
Model
Sig.
Keterangan
Konflik
Bondholder- 0,000
H0 diterima
shareholder
Bonus Plan
0,427
H0 ditolak
Ukuran Perusahaan
0,181
H0 ditolak
Adapun tingkat signifikansi adalah 5% atau 0,05. Dari ketiga variabel menunjukkan
sebagai berikut:
Konflik Bondholder-shareholder berpengaruh negatif terhadap konservatisme
akuntansi.
Bonus Plan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
b. Uji F (secara simultan)

Model
1 Regression

Tabel 7 Hasil Uji F (secara simultan)
ANOVAb
Sum of Squares Df
Mean Square
,198
3
,066

Residual
,272
31
,009
Total
,470
34
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan,
shareholder, Bonus Plan
b. Dependent Variable: Konservatisme Akuntansi

F
Sig.
7,535 ,001a

Konflik

Bondholder-

Sumber: data sekunder diolah
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa probabilitas lebih kecil dari α yang
ditentukan (0,05) yaitu sebesar 0,001 hal ini membuktikan bahwa konflik
bondholder-shareholder, bonus plan, dan ukuran perusahaan secara bersamasama berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini berarti bahwa H4
diterima yang menyatakan konflik bondholder-shareholder, bonus plan, dan ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
4. Pembahasan
Pengaruh Konflik Bondholder-shareholder terhadap Konservatisme Akuntansi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik bondholder-shareholder
berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi dengan nilai koefisien regresi
negatif sebesar -0,555 dan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai signifikan 0,000 < α =
0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H1 yang menyatakan konflik bondholder-shareholder
berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa
semakin besar hutang perusahaan maka perusahaan semakin tidak menerapkan prinsip
konservatisme akuntansi. Hal ini dapat disebabkan perusahaan lebih memilih kebijakan
akuntansi yang dapat memperbaiki rasio keuangan dan mengurangi kemungkinan
pemutusan perjanjian hutang.
Pengaruh Bonus Plan terhadap Konservatisme Akuntansi
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bonus plan tidak berpengaruh terhadap
konservatisme akuntansi dengan nilai signifikansi 0,427, dimana nilai signifikan 0,427 > α
= 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bonus plan
berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi ditolak. Hal ini disesabkan karena secara
statistik deskriptif jumlah saham rata-rata yang dimiliki oleh pihak manajer pada
perusahaan di Indonesia relatif sedikit yaitu sebesar 7,03% dan hanya beberapa
perusahaan saja yang memiliki kepemilikan manajarial yang cukup besar.
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh
terhadap konservatisme akuntansi dengan nilai signifikansi 0,181, dimana nilai signifikan
0,181 > α = 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis keempat (H3) yang menyatakan
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi ditolak. Hal ini
disesabkan adanya kemungkinan tidak semua perusahaan menghindari adanya biaya
politik dengan cara menggunakan konservatisme akuntansi. Perusahaan akan lebih
memfokuskan terhadap upaya menampilkan laba yang besar agar menarik minat
investor, kreditor dan kepercayaan masyarakat dibanding untuk memilih menerapkan
konservatisme akuntansi untuk meminimalkan biaya politik.
Pengaruh Konflik Bondholder-shareholder, Bonus Plan, dan Ukuran Perusahaan
terhadap Konservatisme Akuntansi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik bondholder-shareholder, bonus plan,
dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi secara bersamasama, dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti di bawah taraf signifikan yang
ditentukan yaitu 0,05 atau 5%. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Hal ini
membuktikan bahwa dalam menerapkan prinsip konservatisme akuntansi pada
perusahaan dapat dipengaruhi oleh masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut
yaitu seperti konflik bondholder-shareholder, bonus plan dan ukuran perusahaan. Bentuk
adanya respon terhadap permintaan kreditor kepada perusahaan akan mengakibatkan
diterapkannya prinsip konservatisme untuk menjamin terbayarkan hutang kepada kreditor.
Selain itu penerapan konservatisme juga didorong dari adanya perilaku oportunistik
manajer yang akan merugikan perusahaan, dimana manajer melakukan transfer
kekayaan dengan membuat laba menjadi lebih besar yang akan menarik investor untuk
menanamkan modalnya sehingga manajer dapat mensejahterakan diri sendiri. Dengan
adanya aset yang terlihat besar akan mengakibatkan perhatian pihak luar seperti
pemerintah dan masyarakat lebih agresif, sehingga dapat menimbulkan biaya di luar
kegiatan perusahaan seperti biaya politik juga semakin tinggi. Hal ini menimbulkan
perusahaan terdorong untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi.
5. Kesimpulan
Konflik bondholder-shareholder berpengaruh negatif terhadap konservatisme
akuntansi pada sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 20132017. Hasil ini dapat disebabkan perusahaan akan lebih memilih kebijakan akuntansi
yang dapat memperbaiki rasio keuangan dan mengurangi kemungkinan pemutusan
perjanjian hutang.
Bonus plan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada sektor
Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Hal ini
menjelaskan bahwa dari data statistik deskriptif jumlah saham rata-rata yang dimiliki oleh
pihak manajer pada perusahaan di Indonesia relatif sedikit yaitu sebesar 7,03% dan
hanya beberapa perusahaan saja yang memiliki kepemilikan manajarial yang cukup besar
Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada
sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Hal ini
menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan menghindari adanya biaya politik dengan
cara menggunakan konservatisme akuntansi. Perusahaan akan lebih memfokuskan
terhadap upaya menampilkan laba yang besar agar menarik minat investor, kreditor dan
kepercayaan masyarakat untuk menanamkan modal di perusahaan sehingga biaya
politik bukan menjadi masalah besar bagi perusahaan.
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Secara simultan menunjukkan bahwa konflik bondholder-shareholder, bonus plan,
dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada sektor
Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
6. Saran
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan peneliti, maka saran yang dapat peneliti
kemukakan adalah sebagai berikut :
Bagi Perusahaan disarankan agar lebih berhati-hati dalam memakai prinsip
akuntansi, khususnya konservatisme akuntansi agar tidak menyimpang dari standar
akuntansi yang berlaku.
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan variabel independen
dengan menambahkan variabel yang berbeda yang tidak dijelaskan di penelitian ini
seperti dept covenent, litigation, political cost, financial distress, leverage, profitabilitas,
konvergensi IFRS, intensitas modal, likuiditas, dan periode yang digunakan disarankan
lebih panjang sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih valid dan handal.
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