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     BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1       Teori Pemberian Isyarat (Signalling Theory) 

 Signalling theory menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh 

manajer untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi terhadap berbagai 

pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Dalam praktiknya, kualitas masing-

masing perusahaan berbeda sehingga proses signal adalah sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh manajer tingkat atas dan tidak akan mungkin dilakukan oleh 

manajer tingkat menengah dan bawah (Scott, 2009) sehingga sinyal yang 

diberikan mempunyai kredibilitas dan dapat dipercaya oleh para investor dan 

pengguna lainnya (Mutmainah, 2012). 

 Salah satu contoh kebijakan akuntansi yang bisa memberikan sinyal adalah 

kebijakan konservatisme di mana ketika kebijakan akuntansi konservatif yang 

dianut untuk menyusun laporan keuangan akan memberikan sinyal mengenai 

pandangan manajer sehubungan dengan masa depan perusahaan (Scott, 2009). 

Manager memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka 

menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang 

lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan 

membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan 

menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate (Efry dkk,2013).  
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Lebih lengkapnya, signalling theory menjelaskan bahwa jika kondisi 

keuangan dan prospek perusahaan baik, manajer memberi sinyal dengan 

menyelenggarakan akuntansi agresif yang tercermin dalam akrual diskresioner 

positif untuk menunjukan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan laba periode 

sekarang serta yang akan datang lebih baik. Jika perusahaan dalam kesulitan 

keuangan dan mempunyai prospek buruk, manajer memberi sinyal dengan 

menyelenggarakan akuntansi konservatif yang tercermin dalam akrual 

diskresioner negatif untuk menunjukan bahwa kondisi keuangan perusahaan 

sedang terpuruk (Mutmainah,2012). 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Kualitas Laporan Keuangan  

Laporan keuangan menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 

(IAI,2015) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Menurut (Kieso et al.2007) definisi laporan keuangan 

yaitu informasi akuntansi yang perusahaan sediakan untuk membantu para 

pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan alokasi modal terkait 

dengan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu juga termasuk informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi anak 

keuangan perusahaan, lini bisnis dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga (Stamford dalam Mutmainah,2012). Laporan keuangan juga 

menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber data 
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yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi : 

1. Aset; 

2. Liabilitas; 

3. Ekuitas; 

4. Penghasilan dan beban, termasuk keutungan dan kerugian; 

5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik ;dan 

6. Arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi 

arus kas masa depan entitas dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian 

diperolehnya kas dan setara kas (IAI,2015). Tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu entutas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan yang 

disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna.  

Untuk mencapai suatu sistem pelaporan keuangan yang efektif dan tepat 

tujuan serta benar-benar memberikan informasi yang mencerminkan perusahan 

dibutuhkan sistem akuntansi keuangan yang rapi dan komprehensif (IAI,2015). 

Hal tersebut bisa diwujudkan dengan pelaksanaan corporate governance yang 

baik (Baker dkk 2000). Kualitas laporan keuangan merupakan kualitas informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 
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perusahaan (IAI,2015). Kualitas Laporan Keuangan sebuah perusahaan tergantung 

dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi 

pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada 

berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi.  

Pelaporan keuangan biasanya dipengaruhi oleh motif manajemen terkait 

dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan ke depannya (Latidris dalam 

Mutmainah,2012). Kualitas pelaporan keuangan juga tergantung dari praktik 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan di mana ketika ada standar yang ketat 

dalam perusahaan akan cenderung menurunkan praktik manajemen laba yang 

hasil akhirnya adalah kualitas laba yang lebih tinggi dan informasi yang lebih 

tepat kepada pengguna (Ewert et al.2005). Menurut (IAI,2015) kualitas informasi 

akuntansi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kualitas primer dan sekunder. Suatu 

informasi akuntansi akan dikatakan memenuhi kualitas primer apabila informasi 

tersebut relevan (relevant) dan dapat dipercaya (reliable). 

 Suatu informasi akan dianggap memiliki nilai relevansi apabila ada atau 

tidaknya informasi tersebut akan membuat perbedaan dalam pengambilan 

keputusan, selain itu relevansi informasi juga dapat dinilai berdasarkan hubungan 

informasi tersebut dengan maksud penggunanya. Kemudian, suatu informasi 

harus dapat diandalkan dalam mendukung suatu pengambilan keputusan yang 

solid, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan. Dalam penelitian ini, 

kualitas laporan keuangan diukur dari tingkat konservatisme akuntansi. 

Konservatisme mempresentasikan dimensi kualitas laporan keuangan karena 
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mencerminkan karakteristik kualitas sesuai dengan kerangka dasar konseptual dari 

laporan keuangan yaitu reliabilitas. 

(SAK dalam Efry dkk 2013) menjelaskan bahwa manajer perusahaan 

diberikan peluang untuk memilih berbagai metode yang menerapkan akuntansi 

konservatisme, diantaranya PSAK No 14 mengenai persediaan yang terkait 

dengan pemilihan perhitungan biaya persediaan, PSAK No 16 mengenai aset 

tetap, PSAK No 19 mengenai aset tidak berwujud. Pilihan metode tersebut akan 

berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan 

mempengaruhi hasil dari laporan keuangan tersebut. 

 

2.2.2  Konservatisme Akuntansi 

 Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan menggambarkan kinerja 

manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaannya. Laporan keuangan 

tersebut harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai 

dengan standar yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya. 

Dalam upaya untuk menyempurnakan laporan keuangan dan agar dapat 

dipertanggungjawabkan oleh manajemen lahirlah konsep konservatisme 

(Limantauw,2012). Menurut (Lo, 2005) mendefinisikan konservatisme sebagai 

suatu pandangan pesimistik dalam akuntansi. Dalam kondisi keragu-raguan, 

seorang manajer harus menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif.  
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 Beberapa peneliti menyebutkan bahhwa telah terjadi peningkatan 

konservatisme standar akuntasnsi secara global. Peningkatan itu disebabkan oleh 

meningkatnya tuntutan hukum,sehingga auditor dan manajer cenderung 

melindungi dirinya dengan selalu melaporakan angka-angka konservatif di dalam 

laporan keuangannya (Givoly dalam Shirley 2012). Konservatisme dapat 

didefinisikan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang 

mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba (good 

news in earnings) dibandingkan dengan mengakui rugi (bad news in earning) 

(Basu dalam Wardhani 2010).  

 Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan 

menghasilkan angka-angka pendapatan dan aset cenderung rendah, serta angka-

angka biaya cenderung tinggi. Akibatnya, laporan keuangan akan menghasilkan 

laba yang terlalu rendah (understatement). Kecenderungan seperti itu terjadi 

karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan 

serta mempercepat pengakuan biaya (Wulandini dkk.2012). (Suwardjono,2010) 

mendefinisikan konservatisme sebagai sikap atau aliran (mazhab) dalam 

menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar 

munculan (outcome) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut.   

Konservatisme merupakan konsep untuk menunda pengakuan terhadap 

arus kasmasuk mendatang (Watts dalam Lutfiany 2013) dan sebagai akuntansi 

konservatif yang umumnya menyatakan bahwa akuntan harus melaporkan 

informasi akuntansi yang terendah dari beberapa kemungkinan nilai kewajiban 

dan beban (Hendriksen dalam Lutfiany 2013). Saat ini kerangka konseptual IFRS 
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tidak lagi memasukkan konservatisme sebagai bagian dari karakteristik kualitatif 

dan mengganti dengan prudency (diterjemahkan sebagai kehati-hatian). Namun 

demikian perilaku konservatif ini dapat dikaitkan dengan sikap kehati-hatian, 

sehingga penggunaan konservatif sebagai bagian dari dimensi kualitas laba tetap 

dapat digunakan (Watt dalam Nurul dkk.2013). Prinsip konservatisme merupakan 

prinsip kehati-hatian terhadap suatu keadaan yang tidak pasti untuk menghindari 

optimisme berlebihan dari manajemen dan pemilik perusahaan. 

Konservatisme memiliki kaidah pokok, yaitu: (1) tidak boleh 

mengantisipasi laba sebelum terjadi, tetapi harus mengakui kerugian yang sangat 

mungkin terjadi.(2) apabila dihadapkan pada dua atau lebih pilihan metode 

akuntansi, maka akuntan harus memilih metode yang paling tidak menguntungkan 

bagi perusahaan (Indrayati dalam Limantauw 2012). Selain itu, konservatisme 

akuntansi juga berkaitan dengan efficient contracting theory yang menyatakan 

bahwa besarnya laba yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari 

kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba perusahaan di masa yang akan 

datang. Secara intuitif prinsip konservatisme akuntansi ini bermanfaat karena dapat 

digunakan untuk memprediksi kondisi pada masa mendatang (Watts dalam 

Kiryanto dkk, 2006).  

Konservatisme umumnya dipahami dalam 2 jenis konservatisme. 

Penyebutan mengenai 2 jenis konservatisme ini dapat dinamakan berbeda-beda, 

namun secara konseptual akan mengacu hanya kepada 2 jenis konservatisme, 

yang pertama kali adalah konservatisme yang diidentifikasi sebagai konservatisme 

ex ante (unconditional) dan konservatisme ex post (conditional) (Chan et al. 
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dalam Handojo 2012). Konservatisme ex ante (unconditional)conservatism adalah 

konservatisme yang berdasarkan akuntansi, terkait dengan neraca dan tidak terkait 

atau bergantung pada terdapatnya berita (baik atau buruk) artinya konservatisme 

jenis ini bersifat independen dari adanya berita baik atau berita buruk di 

lingkungan bisnis perusahaan.  

Secara akuntansi, konservatisme jenis ini misalnya adalah goodwill atau 

melakukan pencatatan R&D, aktivitas pemasaran atau penggunaan metode 

pengalokasian yang bersifat akselerasi (depresiasi saldo menurun ganda), 

sehingga akibatnya dapat terjadi nilai buku aset yang understated. Konservatisme 

jenis ini menghasilkan earnings yang lebih persisten (konsisten dalam jangka 

panjang) karena konservatisme yang dilakukan terkandung dalam kebijakan 

akuntansi yang dilakukan, dimana konsistensi perlakuan akuntansinya relatif lebih 

konsisten (Handojo, 2012) 

 Di sisi lain, (Basu dalam Mutmainah dkk 2013) earnings diakui dalam 

literatur akuntansi mengenai konservatisme sebagai pencetus konsep 

konservatisme jenis lainnya yaitu yang bersifat kondisional atau konservatisme ex 

post. Konservatisme jenis ini adalah konservatisme yang berdasarkan kondisi 

pasar, terkait dengan earnings dan bergantung pada berita (news dependent), 

maksudnya adalah bahwa konservatisme bentuk ini merupakan reaksi atau 

tanggapan dari perusahaan yang melakukan verifikasi yang berbeda sebagai 

penyerapan informasi yang terdapat dalam lingkungan bisnis yang dapat 

mempengaruhi earnings perusahaan berkaitan dengan informasi yang dapat 

berakibat pada terdapatnya gains dan losses ekonomi.  
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Akuntansi bersifat konservatif bila pengakuan terhadap gains ekonomi dan 

dapat juga mencakup suatu tingkat tertentu dari diskresi manajerial yang 

dilakukan oleh seorang manajer yang tercermin didalam laporan keuangan karena 

manajer dapat menentukan timing dan jumlah dari asset write-down atau 

restrructing charges yang diakui. Dalam hal ini, efek dari konservatisme 

kondisional terhadap aliran earnings dapat kurang persistent (konsisten dalam 

jangka panjang) dan lebih sulit bagi invertor untuk mendeksi konservatisme jenis 

ini. 

a. Polemik Konservatisme Akuntansi 

Sampai saat ini, prinsip konservatisme masih dianggap sebagai prinsip 

yang kontroversial. Terdapat banyak kritikan yang muncul, namun ada pula yang 

mendukung penerapan prinsip konservatisme. (Indrayati,2010) menyatakan 

bahwa kritikan terhadap penerapan prinsip konservatisme antara lain 

konservatisme dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi laporan 

keuangan. Apabila metode yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang sangat konservatif, maka hasilnya cenderung  

bias dan tidak mencerminkan kenyataan.  

(Watts dalam Mutmainah 2013) menyatakan bahwa konservatisme 

akuntansi menyebabkan understatment terhadap laba dalam periode kini yang 

dapat mengarahkan pada overstatement terhadap laba pada periode-periode 

berikutnya, sebagai akibat understatement terhadap biaya pada periode terssebut. 

Para kritikus seperti (Monahan dalam Mayangsari dkk ,2002) menyatakan bahwa 

semakin konservatif akuntansi maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan 
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semakin bias. Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukan ( Penman 

dkk.2002) bahwa konservatisme akuntansi merua\pakan suatu pemilihan metode 

dan estimasi akuntansi yang menjaga nilai buku dari net assets relatif rendah. 

Namun dipihak yang mendukung seperti Penelitian yang dilakukan oleh (Feltham 

et al. dan Watts dalam Limantauw 2012) membuktikan bahwa laba dan aktiva 

yang dihitung dengan akuntansi konservatif dapat meningkatkan kualitas laba 

sehingga dapat digunakan untuk menilai perusahaan. 

Pernyataan sebelumnya telah mengemukakan bahwa prinsip 

konservatisme akuntansi tidak lagi digunakan sejak tahun 2010, penggantinya 

adalah konsep prudence yang menggunakan current value sebagai indikator 

pengukuran laporan keuangan yang dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan 

dan sebanding (Luthfiany,2013). Prudence pada dasarnya hampir sama dengan 

konservatisme akuntansi, hanya saja lebih menekankan pada kehati-hatian dalam 

pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan untuk membuat perkiraan yang akan 

sangat diperlukan ketika berada pada kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau 

pendapatan tidak akan dilebih-lebihkan serta kewajiban atau pengeluaran tidak 

berlebihan (Hellman, 2007). Penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian  

(Luthfiany,2013) yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penerapan 

akuntansi konservatif sebelum dan setelah prinsip ini tidak lagi diterapkan dalam 

IFRS. 

 Konservatisme yang berusaha untuk memverifikasi hal-hal yang 

mengakibatkan kerugian (loss) lebih cepat dibandingkan yang menghasilkan 

keuntungan (gain) dilakukan dengan beberapa alasan. Alasan-alasannya adalah 
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sebagaimana yang diungkapkan oleh (Hendriksen dalam Hanojo 2012), bahwa 

konservatisme dilakukan karena 1) kecenderungan untuk bersikap pesimis 

dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para 

manajer dan pemilik sehingga kecenderungan melebih-lebihkan dalam pelaporan 

relatif dapat dikurangi, 2) laba dan penilaian (valuation) yang dinyatakan terlalu 

tinggi (overstatement) lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada 

penyajian yang bersifat kerendahan (understatement) dikarenakan resiko untuk 

menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar 

menjadi lebih besar, 3) akuntan kenyataannya lebih mampu memperoleh 

informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi 

tersebut selengkap mungkin kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan 

menghadapi 2 macam resiko bahwa apa yang dilaporkan ternyata benar.  

 Sesuai dengan prinsip matching concept dimana pendapatan (revenue) 

yang diakui harus selaras dan cocok dengan pengakuan terhadap beban (expense) 

yang menyebabkan terjadinya atau terdapatnya pendapatan tersebut. Dengan 

melakukan verifikasi yang berbeda (asimetri) dimana mengakui hal-hal yang 

merugikan (expense, loss and liability) lebih lemah dan lebih cepat dibandingkan 

mengakui hal-hal yang menguntungkan (revenue, gain, and asset) maka 

interpretasi dari matching concept practice menjadi bias karena praktek 

konservatisme ini. Dalam hal ini konservatisme tidaklah berfokus pada bukti, tapi 

pada ketakutan akan terjadinya overstatement dari net asset dan profit dimana hal 

ini dapat menyebabkan terjadinya informasi yang menyesatkan (Godfrey dalam 

Handojo,2012) 
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 Konsekuensi penting dari perlakuan asimetri konservatisme terhadap gains 

dan losses adalah terjadinya persistent understatement of net asset values 

(persistensi penentuan nilai aset bersih yang lebih rendah dari yang seharusnya) 

(Watts dalam Handojo 2012). Dalam hal ini, otoritas pasar modal, penentu standar 

dan akademisi mengkritisi konservatisme sebagai sesuatu yang kurang baik 

karena terdapatnya understatement yang terjadi di periode sekarang dapat 

mengarahkan overstatement nilai earnings dimasa mendatang karena terjadinya 

understatement dari future expense. Secara ringkas, konservatisme 

memungkinkan terjadinya pengakuan yang bernilai lebih rendah dari yang 

seharusnya, dan bila hal ini terjadi maka akan terdapat kemungkinan bahwa bila 

verifikasi terhadap hal-hal yang menguntungkan telah dilakukan maka suatu saat 

dimasa yang akan datang pelaporan akan menghasilkan angka-angka yang 

overstatement (lebih besar dari pada yang seharusnya) karena pada saat tersebut 

seluruh hal-hal yang menguntungkan telah selesai diverifikasi sekaligus. 

 Dari hal-hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi dari 

konservatisme ini menimbulkan kritik terhadap konservatisme itu sendiri. Dalam 

hal ini kritik terhadap konservatisme adalah karena konservatisme memungkinkan 

prinsip matching concept tidak dilaksanakan secara tepat selain dari kemungkinan 

terjadinya understatement di periode terkini yang dapat memicu terjadinya 

overstatement dimasa mendatang. Konservatisme menyebabkan kemungkinan 

timbulnya earnings yang non konservatif di masa depan karena estimasi net asset 

yang cenderung bias ke bawah untuk saat ini karena pengakuan yang bersifat 
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asimetrik tersebut akan mengarahkan terjadinya nilai estimasi earnings yang 

cederung bias ke atas pada saat aset tersebut direalisasikan. 

 Walaupun secara konseptual terasa bahwa konservatisme menghasilkan 

masalah karena konservatisme menyebabkan akuntansi tidak melaporkan true 

value secara tepat, namum kenyataannya prinsip ini masih diterapkan oleh para 

akuntan (Handojo,2012). Terdapat beberapa hal yang menyebabkan 

konservatisme masih layak untuk diterapkan dalam akuntansi. (Watts dalam 

Handojo 2012) mengungkapkan bahwa konservatisme masih diterapkan karena 

pengguna masih merasakan benefit dari pelaporan yang konservatisme ini. 

Adanya penerapan konservatisme akan membatasi perilaku opportunistik manajer 

dan konservatisme merupakan suatu penyeimbang bila terdapat bias  manajerial 

dengan tuntutan verifikasi yang bersifat asimetris sehingga dengan adanya usaha 

menyeimbangkan antara tindakan opportunistik manajer dengan kewajiban 

melakukan verifikasi terlebih dahulu akan menyebabkan pelaporan tidak akan 

bersikap berlebihan namun juga tidak kerendahan.   

Di sisi lain, konservatisme dapat meningkatkan nilai perusahaan karena 

konservatisme membatasi pembayaran kepada pihak manajer ataupun pihak lain 

(shareholders) yang bersifat opportunistik (alasan contracting). Transaksi-

transaksi yang menguntungkan pihak diluar perusahaan harus diverifikasi lebih 

mendalam berdasarkan konsep konservatisme ini sehingga akan mencegah 

terjadinya hal-hal yang opportunistik. Terkait dengan litigasi atau tuduhan hukum 

maka litigasi lebih kecil kemungkinannya terjadi bagi perusahaan yang meng-

understatenet asset dibanding meng-overstate net asset (alasan litigation). 
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Masalah-masalah hukum yang umumnya menjerat auditor dan perusahaan karena 

terjadinya kebangkrutan yang merugikan investor umumnya terjadi karena adanya 

overstatement dan bukan understatement. Selain itu investor cenderung bersifat 

risk averse sehingga understatement lebih dirasa aman dibandingkan 

overstatement yang beresiko lebih meyesatkan bagi pengambilan keputusan. 

 Bagi perusahaan yang mampu menghasilkan profit maka pengakuan yang 

asismetris antara gains dan losses (menunda pengakuan pendapatan dan 

mempercepat pengakuan beban) akan mengurangi present value dari pajak 

(menunda pembayaran pajak) dan meningkatkan nilai perusahaan. Penentu 

standar akuntansi dan otoritas regulator juga diuntungkan dengan lebih sedikitnya 

kemungkinan datangnya kritik karena terjadinya perusahaan yang melakukan 

overstate nilai net asset dibandingkan bila perusahaan melakukan understate dari 

nilai asetnya (alasan political cost) (Handojo, 2012). 

 Jadi setidaknya bagi para pengambil keputusan yang menggunakan 

laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan maka isi dari laporan 

keuangan yang understated dirasa lebih menguntungkan karena mengurangi 

resiko kerugian yang lebih besar bila laporan keuangan dilaporkan secara 

overstatement. Dengan demikian tampaknya pengguna laporan keuangan lebih 

nyaman dengan terdapatnya konservatisme di dalam akuntansi (Irwanto, 2012). 
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b. Pengukuran Konservatisme 

Menurut (Limantauw, 2012) Konservatisme akuntansi dalam perusahaan 

diterapkan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang sangat 

menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan 

adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan 

informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya. Hal 

tersebut merupakan suatu bagian dari corporate governance. Implementasi dari 

corporate governance dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan, dengan 

aktor utamanya adalah manajemen puncak perusahaan yang berwenang untuk 

menetapkan kebijakan perusahaan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Salah satu dari kebijakan ini terkait dengan prinsip konservatisme yang 

digunakan oleh perusahaan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Oleh karena 

itu, karekteristik dari manajemen puncak perusahaan akan mempengaruhi 

tingkatan konservatisme yang akan digunakan perusahaan dalam menyusun 

laporan keuangannya.Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat 

mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa depan, yang 

ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kas dan dapat mencerminkan kinerja 

keuangan yang sesungguhnya (Djamaluddin dalam Samratul 2015). 

(Givoly dkk dalam Sari 2004) mengukur konservatisme dengan melihat 

kecenderungan dari akumulasi akrual selama beberapa tahun. Akrual yang 

dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan 

arus kegiatan operasi. Apabila terjadi akrual negatif (laba bersih lebih kecil 

daripada arus kas kegiatan operasi) yang konsisten selama beberapa tahun, maka 
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merupakan indikasi diterapkannya konservatisme.Semakin besar akrual negatif 

maka semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori 

bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat 

pengakuan biaya. Sehingga laporan laba rugi yang konservatif akan menunda 

pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode 

tersebut akan segera dibebankan pada periode tersebut dibandingkan menjadi 

cadangan (biaya yang ditangguhkan) pada neraca.  

Konservatisme dengan ukuran akrual dihitung dengan rumus seperti yang 

digunakan oleh (Givoly et al dalam Sari 2004) 

 CONACCit = NIit – CFOit  

dimana: 

  

  

CONACCit  = tingkat konservatisme akuntansi 

NIit =net income before extraordinary items ditambah biaya depresiasi 

            (DEP) 

CFOit           = cash flow dari kegiatan operasi 

 

 Depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Pada saat pembelian aktiva, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari 

kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian, alokasi 

biaya depresiasi yang akan tercermin dalam net income tidak berhubungan dengan 

arus kas dari kegiatan operasi. Sehingga depresiasi dan amortisasi dikeluarkan 

dari net income dalam perhitungan CONACC. 
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2.2.3  Komite Audit 

a.  Pengertian Komite Audit 

Menurut Hiro Tugiman (1995), pengertian komite audit adalah:  

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang 

lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan 

tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan 

klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam 

mempertahankan independensinya dari manajemen.”  

 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan 

komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris. Selain itu, 

fungsi komite audit sendiri yaitu mambantu dewan komisaris dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Menurut Arens at al (2010), menjelaskan pengertian komite audit adalah:  

“Audit committees is a selected number of members of a company's board 

of directors whose responsibilities include helping auditors remain 

independent of management. most audit committees are made up of three 

to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of 

company management”. 

 

Menurut Peraturan Nomor IX dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

dan LK tahun 2012, yang dimaksud dengan komite audit adalah  

“Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan 

Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan 

Komisaris” 

 

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dilihat bahwa secara umum, 

komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris (dalam two tier systems) 

untuk mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit baik 

internal maupun eksternal di dalam perusahaan . Dan karenanya untuk 

mempertahankan independensi, komite audit beranggotakan komisaris 
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independen, dan pihak-pihak diluar perusahaan yang terlepas dari kegiatan 

manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu 

dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan 

masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan 

internal, dan sistem pelaporan keuangan (Marta,2004). 

 

b. Masa Tugas serta Tanggung Jawab Komite Audit 

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lk Nomor : Kep-

643/Bl/2012, masa tugas dan tanggung jawab komite audit meliputi;Masa tugas 

anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 

satu periode berikutnya. 

Tugas dan tanggung jawab komite audit; 

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas 

antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan 

informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; 

2) Melakukan penelaahan atas ketaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; 

3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat 

antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; 
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4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan 

Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, 

dan fee; 

5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeeriksaan oleh auditor 

internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan 

auditor internal; 

6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko 

yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak 

memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris; 

7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; 

8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan 

adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan 

9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau 

Perusahaan Publik. 

 

c. Komite Audit sebagai Bagian Mekanisme Good Corporate Governance 

Komite audit berperan penting dalam mengawasi berbagai aspek 

organisasi. Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit di Indonesia 

diantaranya adalah Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang 

merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik untuk memiliki komite audit 

dan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk memiliki komite audit. Tugas utama komite audit 
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mencakup pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan 

kendali internal. Komite audit juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan serta meningkatkan 

kepercayaan terhadap adanya kendali internal yang lebih baik (Mujiono dkk 

2010).  

Corporate governance mechanism is a chain mechanism that direct and 

control a company with the purpose of the company’s operations in line with the 

stakeholders’ interest. Audit committee is an essential pillar of corporate 

governance in establishing integrity and quality financial reporting (Wiralestari 

dkk.2015). Corporate governance mechanism affects financial information 

quality (Klai and Omri 2011), andcould as well be the obstacle of earning 

management (Chtourou et al 2001). The role and function of good corporate 

governance is to increase financial information quality. Based on several 

research reveal that audit committee has significant effect on financial reporting 

quality (Nuraini,2015).  

 Tugas utama komite audit mencakup pemeriksaan dan pengawasan 

terhadap proses pelaporan keuangan dan kendali internal. Komite audit juga 

berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap kelayakan dan 

objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya 

kendali internal yang baik (Mujiono dkk.2015). Dalam menjalankan tugas 

pengawasannya, dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang akan 

membantu tugas-tugasnya. Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate 

Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 
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(KNKG) terdapat beberapa jenis komite yang dapat dibentuk oleh dewan 

komisaris namun komite yang sering kali dijelaskandalam poin khusus disejumlah 

regulasi Indonesia adalah komite audit. 

 Banyaknya anggota komite audit disesuaikan dengan ukuran dan 

kompleksitas dari perusahan. Struktur komite audit berada dibawah dewan 

komisaris dan bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa 

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlakau umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan 

baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar 

audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan audit dilaksanakan oleh manajemen 

(Mutmainah dkk. 2013).  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2013 dalam 

Nur 2014), prinsip dasar Good Corporate Governance adalah : 

1) Transparency 

Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan,(disclosure) dan 

penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan 

masyarakat. 

2) Fairness  

Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang adil dan 

kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.  
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3) Accountability 

Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam 

organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.  

4) Responsibility  

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

5) Independency 

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan 

objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.  

 

2.2.4 Karakteristik Komite Audit  

a. Keahlian Anggota Komite Audit di bidang Akuntansi dan/Keuangan 

Keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi monitoring 

berkualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang 

lebih baik kepada para pemakai laporan keuangan (Mujiono dkk.2015). Dalam hal 

persyaratan keanggotaan komite audit disyaratkan selain komite audit bersifat 

independen, komite audit juga harus memiliki keahlian yang memadai. Keahlian 

komite audit ini dibutuhkan dalam menjalankan beberapa fungsinya seperti yang 

dicantumkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-

643/BL/2012.Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang 

baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi 

keuangan. 
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Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite 

audit melaksanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang 

menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap 

perubahan dan inovasi (Rahmat dkk dalam Wulandini,2012). Menurut (Dezoort 

dalam Wulandini,2012) menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan 

meningkatkan sebuah salah saji material yang ditemukan segera dikomunikasikan 

dan dikoreksi secepatnya. Komite audit dengan anggota yang memiliki 

kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih 

efektif.  

Mengingat fungsi tersebut diatas sangat berkaitan dengan akuntansi dan 

keuangan, maka apabila komite audit memiliki keahlian yang memadai untuk 

menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka kualitas laporan  keuangan perusahaan 

menjadi lebih baik (Mutmainah dkk 2013). Selanjutnya, penelitian terdahulu juga 

menunjukan bahwa komite audit dengan tingkat keahlian di bidang akuntansi dan 

keuangan akan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi yang disajikan 

perusahaan (McDaniel dkk, 2004). (Defond et al. dalam Wiralestari,2015) The 

experience of audit committee in accountancy is really important to have an 

adequate understanding of monitoring duty.  

(Wulandini,2012) mengatakan bahwa keahlian anggota komite audit di 

bidang akuntansi dan keuangan berpengaruh dengan arah positif terhadap tingkat 

konservatisme akuntansi. Moreover, previous research also suggest that the audit 

committee should improve the monitoring skill to improve the quality of financial 

report. Variabel keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi dan keuangan 
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ini di ukur dengan persentase dari jumlah anggota komite audit yang mempunyai 

keahlian dan/atau keuangan terhadap jumlah anggota komite audit keseluruhan 

(Pamudji et al.2009). 

 

b. Jumlah Anggota Komite Audit  

 Banyaknya anggota komite audit dalam sebuah perusahaan ada baiknya 

disesuaikan dengan ukuran kompleksitas dari perusahaan itu sendiri. Meskipun 

demikian, beberapa peraturan di Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/4/PBI/2006 serta Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 mengatur bahwa 

jumlah minimum anggota komite audit perusahaan adalah sebanyak tiga (3) orang 

(Nurul et al.2013). Sedangkan (Rezaee dalam Mutmainah dkk, 2013) 

menyampaikan saran praktik terbaik yang spesifik terkait dengan jumlah anggota 

komite audit yang setidaknya berjumlah lima (5) orang. Penelitian terdahulu oleh 

(Lin dkk 2009) menunjukan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit 

dalam perusahaan, maka kesalahan dalam laporan keuangan akan semakin kecil.  

 (Wiralestari et al.2015) Dengan semakin banyaknya anggota komite audit 

dalam suatu perusahaan, cakupan dalam aspek monitoring terhadap risiko-risiko 

yang dihadapi perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini tentunya akan meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. The audit committee were responsible in assisting the 

commissioners in order to enhance the quality of financial reporting and the 

effectiveness of audit and external audit. The member of audit committee should 

be at least 3 persons appointed and dismissed by the commissioners, while 

independent commissioners were appointed to be head of audit committee. 
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The size of audit committee is one important characteristic that 

contributes to the effectiveness (Abbott et al. dalam Wiralestari,2015) state that 

size of an ideal audit committee is about 3 to 4 members. Variabel independen 

jumlah anggota komite audit didapat dari informasi yang ditampilkan dalam 

laporan tahunan perusahaan (Mutmainah dkk.2013). 

c.  Jumlah Rapat Komite Audit  

 Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas 

proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan 

rutin. Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite 

audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, 

lebih objektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dalam hal menjaga 

informasi manajemen (Rahmat et al.dalam Wulandini 2012) 

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota komite audit harus melakukan 

koordinasi antara sesama anggota dan membahas temuan-temuan dari 

pengawasan dan analisis yang dilakukan terkait dengan laporan keuangan 

perusahaan (Mutmainah et al 2013). Hasil penelitian (Tiras 2004) menyatakan 

bahwa komite audit yang mengadakan rapat atau pertemuan secara teratur akan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Jumlah rapat 

ini pada prinsipnya memproksi kualitas dan monitoring yang dilakukan oleh 

komite audit. Tingginya intensitas rapat yang dilakukan oleh komite audit, maka 

kualitas monitoring  yang dijalankan semakin baik dan hal tersebut akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. 
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Dengan melakukan pertemuan secara periodik, komite audit dapat 

mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan 

keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan 

dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan 

dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen .Frekuensi 

pertemuan komite audit merupakan jumlah rapat yang dilakukan oleh komite 

audit dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat komite audit diukur dengan cara 

melihat jumlah rapat yang dilakukan anggota komite audit pada laporan tahunan 

perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan 

komite audit (Wulandini,2012). 

 

2.3  Penelitian Terdahulu 

Berikut hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi 

penulis yang disajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 2.1 

Penelitan Terdahulu 
N

O 

PENELITI JUDUL VARIABEL INDIKATOR HASIL 

PENELITIAN 

PERBEDAAN 

1 Wiralestari, 

Nanny Dewi 

Tunzil 

 

Research 

Journal of 

Finance and 

Accounting 

Vol.6,No.10,

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 

Effectiveness of 

Audit 

Committee 

toward 

Financial 

Reporting’s 

Quality (Non-

Financial 

Issuers Listed in 

Indonesia Stock 

Exchange) 

The Quality 

of Financial 

Report (Y) 

 

 

The 

Effectivenes

s of Audit 

Committee 

(X) 

Variable Y: 

Discresionary accrual that uses a 

modified Jones model 

 

 

Variable X: 

1.Cover skills 

The base of measurement using the 

percentage of committee members 

with accountancy and finance 

skills. 

 

2.Size of the committee 

The size of the committee is 

measured by seeing the percentage 

of audit committee possessed by a 

company. 

 

The results of 

the audit 

committee 

towards the 

quality of 

reporting 

without control 

variable show 

that there is no 

significant 

influence. 

 

The audit 

committee 

significantly 

influences the 

quality of 

finance report 

Perbedaan 

penelitian 

Wiralestari et al. 

dengan penulis 

terletak pada 

objek penelitian 

dan tidak 

adanya 

penggunaan 

variabel 

pengendali. 
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 3.Frequency of the activity and 

meetings 

The base of measurement by the 

percentage of meeting conducted by 

audit committee. 

 

Control Varibel 

1.Independent councilpossessed by 

commissioner council. 

 

2.Council’s skill or competency is 

measured by considering the 

percentage of council members with 

accountancy and finance skill. 

 

3.The size of the council is 

measured by considering the 

percentage of commissioner council 

members that belong to the 

company. 

 

4.The frequency of meetings can 

be seen from the percentage of 

meetings conducted by 

commissioner council. 

after the 

presence of 

control variable 

is taken into 

account. 

 

The results of 

the research are 

relevant. The  

research 

support the 

theory that 

states committee 

has an 

important role 

in improving the 

quality of 

finance 

reporting. 

2 Nurul 

Mutmainah 

dan Ratna 

Wardhani 

 

Jurnal 

Akuntansi 

dan 

Keuangan 

Indonesia, 

Desember 

2013, 

Vol.10, 

No.2, hal 

147-170 

Analisis 

Dampak 

Kualitas Komite 

Audit terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

dengan Kualitas 

Audit sebagai 

Variabel 

Moderasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Variabel Y : 

1.Persistensi 

Menggunakan persamaan regresi 

laba per lembar saham periode 

sekarang terhadap laba per lembar 

saham periode lalu. 

Sumber data : laporan keuangan 

perusahaan 

 

2.Prediktabilitas  

Pengukuran dengan menghitung 

koefisien regresi net income before 

extraordinary items terhadap aliran 

kas perusahaan dari aktivitas 

operasi yang telah sebelumnya 

diskalakan dengan total aset. 

Sumber data : laporan keuangan 

perusahaan 

 

3.Konservatisme 

Pengukuran dengan menggunakan 

rata-rata dari akumulasi negatif 

non-operating accruals selama 

kurun waktu tiga tahun. 

Sumber data : laporan keuangan 

perusahaan 

 

 

 

Variabel X : 

Penelitian Nurul 

et al. ini 

menemukan 

bukti yang 

berbaur atas 

efek moderasi 

dari kualitas 

audit terhadap 

hubungan antara 

kualitas komite 

audit dan 

kualitas 

pelaporan 

keuangan. 

Pada penelitian 

Nurul et al. 

Objek 

penelitiannya 

yaitu 

perusahaan-

perusahaan yang 

ada di 

Indonesia. 

Sementara, pada 

penelitian ini 

objek yang 

diteliti yaitu 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang ada di 

BEI. Perbedaan 

lainnya yaitu 

dari indikator 

pada variabel Y 

dimana pada 

penelitian 

peneliti hanya 

menggunakan 

konservatisme 

akuntansi dan 

tidak adanya 

variabel 

moderasi dan 

variabel kontrol 
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Komite 

Audit (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

Audit (Z) 

-Variabel Utama 

1.Keahlian anggota komite audit 

di bidang akuntansi dan 

keuangan. 

Dengan kriteria 

a.jenjang pendidikan baik level 

S1,S2, atau S3. 

b.memiliki pengalaman kerja di 

bidang akuntansi dan atau 

keuangan. 

Sumber data : laporan tahunan 

perusahaan 

 

2.Jumlah anggota komite audit. 

Sumber data : laporan tahunan 

perusahaan 

 

3.Jumlah rapat komite audit 

selama 1 periode . 

Sumber data : laporan tahunan 

perusahaan 

 

-Variabel Pengendali 

1.Leverage 

Diukur dari hasil bagi total liabilitas 

perusahaan dengan total aset yang 

dimiliki. 

Sumber data : laporan keuangan 

perusahaan 

 

2.Size 

Diukur dari logaritma natural atas 

total aset yang dimiliki perusahaan. 

Sumber data : laporan keuangan 

perusahaan 

 

3.Loss 

Diukur dari ada atau tidaknya 

kerugian-kerugian yang dialami 

perusahaan dalam kurun waktu 

tertentu. 

Sumber data : laporan keuangan 

perusahaan 

 

Variabel  Z : 

1.Tipe Auditor   Eksternal 

a.Big four, diberi skor 1 

b.Non Big four, diberi skor 0 

Sumber data : laporan keuangan 

perusahaan. 

Pengukuran variabel dummy 

 

 

 

2.Spesialisasi Industri 

yang digunakan. 
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a.Skor 1, untuk perusahaan yang 

berada dalam posisi 3 teratas dalam 

proporsi jumlah klien. 

b.Skor 2, untuk perusahaan yang 

tidak berada dalam posisi 3 teratas 

dalam proporsi jumlah klien. 

Sumber data : laporan tahunan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) 

tahun 2009 yang dikeluarkan Pusat 

Pembinaan Akuntan dan Jasa 

Penilai (PPAJP). 

Pengukuran variabel dummy 

3 Dwinita 

Wulandini, 

Zulaikha  

 

Diponegoro 

Journal of 

Accounting  

Vol.1,.No.2,

Tahun 2012, 

Hal.1-14 

Pengaruh 

Karakteristik 

Dewan 

Komisaris dan 

Komite Audit 

terhadap 

Tingkat 

Konservatisme 

Akuntansi 

Konservati-

sme 

Akuntansi 

(Y) 

 

 

 

Corporate 

Governance 

(X) 

Variabel Y : 

Konservatisme dengan ukuran 

akrual dihitung dengan rumus : 

CON_ACC= *-1 

 
Variabel X : 

1.Proporsi Komisaris Independen 

dengan cara menjumlahkan 

komisaris independen kemudian 

dibagi dengan total komisaris. 

2.Ukuran Dewan 

Komisarisdiperoleh dengan 

menggunakan total jumlah anggota 

dewan komisaris di perusahaan. 

 

3.Frekuensi Pertemuan Komite 

Auditdiukur dengan cara melihat 

jumlah rapat yang dilakukan komite 

audit pada laporan tahunan 

perusahaan. 

 

4.Kompetensi Komite 

Auditdiukur dengan presentase dari 

jumlah anggota komite audit yang 

mempunyai keahlian akuntansi 

dan/keuangan. 

 

5.Ukuran Perusahaan 

(Size)diukur dengan logaritma 

natural dari total asset perusahaan.  

Hasil penelitian 

tersebut 

menyatakan 

bahwa variabel 

kompetensi 

komite audit 

dan frekuensi 

pertemuan 

komite audit 

berhubungan 

signifikan 

terhadap 

konservatisme 

akuntansi. 

Perbedaan 

penelitian 

tersebut dengan 

penelitian 

penulis terletak 

pada variabel X 

yaitu penulis 

hanya 

menggunakan 

komite audit 

sebagai variabel 

X . Perbedaan 

juga terletak 

pada salah satu 

indikator 

variabel X yaitu 

keahlian 

anggota komite 

di bidang 

akuntansi dan 

keuangan. 
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2.4 Kerangka Pemikiran  

2.4.1 Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Perusahaan 

 
The quality of financial reporting is related with good corporate 

governance mechanism. The principal internalization of good corporate 

governance can support the company to do more professional, transparent, 

effective, and efficient management of their company (Suprayitno 2005). The role 

and function of corporate governance are to enhance the quality of financial 

information, thus the role of audit committee and internal audit committee are 

crucial in the practical aspect of corporate governance especially their openness 

and the quality of financial reporting (Institute of Internal Auditors dalam Nuraini 

2015) 

Audit committee is related to the quality of financial statements (I 

Nyoman Tjager; Elder et al; KNGCG dalam Nuraini 2015). The Audit committee 

could help board of commissioner to do their role of supervising management 

financial reporting. Strengthening audit committee is one of the way to increase 

financial reporting integrity and quality (Artur Levitt dalam Wiralestari 2015) 

The previous research showed that audit committee has crucial role 

towards financial reporting quality. The significant decrease of earning 

management in the year when audit committee was formed (Baxter BBus, 2007), 

independency and audit committee activity have negative significant relationship 

towards restating of financial statements and also decrease the abnormal return 

(Abbott dalam Wiralestari 2015). The size and percentage of audit committee 
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member possessing accounting and financial management expertise have positive 

relationship with the financial reporting quality (Felo et al,  Krishnamoorthy 

dalam Wiralestari dkk 2015).  

Based on previous elaboration, it could be concluded that the audit 

committee was part of corporate governance and it was the factor that affected 

the quality of financial reporting. The correlation could be well elaborated 

whether theoretically or based on previous researches (Wiralestari dkk,2015). 

(Sloan,2001) the integrity of financial reporting depended on corporate 

governance.(Yang dkk,2005) found out that the quarter profit management 

decreases in companies that have a large size of audit committee members. It 

shows the adequate  numbers of audit committee member can increase the 

efficiency of monitoring function in financial reporting integrity. 

(Abbott et al. dalam Wiralestari,2015) previous research shows that 

companies with a high frequency of committee meeting cause the financial report 

to decrease.Audit committee that regulates the meeting can conduct an effective 

monitoring. The more often they meet, the more efficient they carry out their 

responsibility in monitoring (Wiralestari,2015). Moreover, audit committee is an 

inmportant part of a company reporting. The main responsibility of the audit 

committee is to monitor the integrity of company’s finance report ant to control 

the procedure carried out by the management to protect the interest of the 

stakeholders (PWC dalam Wiralestari 2015). 
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Komite audit merupakan pihak akhir yang memonitor proses pelaporan 

keuangan perusahaan dan mereka akan mempengaruhi kebijakan yang diambil 

perusahaan berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan, 

termasuk didalamnya prinsip konservatisme (Wardhani, 2010) . (Dechow, 

McMulen dan Beasley dalam Wardhani 2010) menyatakan bahwa adanya komite 

audit berhubungan dengan tingkat kecurangan yang lebih rendah. Selain itu, 

(Krishnan dkk 2006) membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh 

positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi.  

 Laporan keuangan dan latar belakang keahlian dari komite audit tersebut 

juga berkaitan secara positif terhadap konservatisme. Hasil penelitian tersebut 

konsisten dengan pendapat yang menyatakan bahwa keahlian akuntansi yang 

dimiliki oleh komite audit memberikan kontribusi terhadap tingkat monitoring 

yang lebih besar oleh anggota komite audit tersebut sehingga akan meningkatkan 

tingkat konservatisme yang digunakan dalam proses pelaporan keuangan. 

A similar findings that supported by (Felo dkk. 2003) said that size and the 

percentage of audit committee’s member who were skilled in accounting and 

management affected financial reporting positively. Selanjutnya, penelitian 

terdahulu juga menunjukan bahwa komite audit dengan tingkat keahlian di bidang 

akuntansi dan keuangan akan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi 

yang disajikan perusahaan (McDaniel dkk, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Mutmainah dkk. 2013) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh 

negatif terhadap tingkat konservatisme akuntansi dan jumlah rapat anggota komite 

audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme. 
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Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan 

dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan 

sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit 

dilaksanakan oleh manajemen. Dengan adanya komite audit dalam suatu 

perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan 

baik.  

Komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-

prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang 

akurat dan berkualitas. Oleh karena itu keberadaan komite audit ini akan 

mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses 

pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini akan meningkatkan kualitas 

keseluruhan dari proses pelaporan keuangan dengan penggunaan prinsip 

konservatisme (Wardhani, 2010). (Mutmainah dkk. 2013) berhasil membuktikan 

bahwa frekuensi rapat dan pertemuan anggota komite audit berpengaruh terhadap 

tingkat konservatisme akuntansi dengan arah positif. 
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Karakteristik Komite Audit 

Variabel Independen      Variabel Dependen 

Implementasi Good       Kualitas Laporan 

Corporate Governance     Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

2.5  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada 

maka diajukan hipotesis penelitian yaitu: 

H1 : Keahlian anggota komite audit dibidang akuntansi dan/keuangan                                    

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan 

H2 : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan perusahaan  

H3 :   Frekuensi rapat dan pertemuan  komite audit berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan perusahaan 

H4 : Keahlian anggota komite audit dibidang akuntansi dan keuangan,Jumlah 

anggota komite audit, serta frekuensi rapat dan pertemuan komite audit 

secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

perusahaan. 

Tingkat 

Konservatisme 

Akuntansi 

 

Keahlian di Bidang Akuntasi dan/ 

Keuangan 

Jumlah Anggota Komite Audit 

FrekuensiRapat Komite Audit 


