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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017. Pemilihan perusahaan 

manufaktur karena, perusahaan manufaktur yang memiliki jumlah perusahaan 

terbanyak di Bursa efek indonesia dan juga perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek indonesia terdiri dari berbagai sub sektor industri 

sehingga dapat mencerminkan reaksi dari semua sub sektor industri.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan mempunyai data lengkap periode 

2014-2017. Berikut adalah ringkasan pemilihan populasi. 

Tabel  4.1. 

Pengambilan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017  

126 

Perusahaan dengan nilai Market to Book kurang dari 1 

periode 2014-2017 

(70) 

Perusahaan dengan data yang tidak lengkap (24) 

Perusahaan yang di jadikan sample 32 

Jumlah sampel 32 x 4 (periode penelitian 2014-2017) 128 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019) 
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Untuk menjaga kreadibilitas dalam penelitian ini karena jumlah populasi, 

maka sampel yang digunakan sebanyak 32 perusahaan. Sehingga jumlah 

observasi sebanyak 128 data untuk periode 2014-2017 atau selama 4 tahun. 

Berikut adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini : 

Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Yang menjadi Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADES Akasha Wira International Tbk. 

2 ASII Astra International Tbk. 

3 BATA Sepatu Bata Tbk. 

4 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

5 DLTA Delta Djakarta Tbk. 

6 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

7 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk. 

8 GGRM Gudang Garam Tbk. 

9 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

10 ICBP Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk. 

11 IMPC Impack Pratama Industri Tbk. 

12 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

13 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

14 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

15 KAEF Kimia Farma Tbk. 

16 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
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17 MERK Merck Tbk. 

18 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

19 MYOR Mayora Indah Tbk. 

20 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 

21 SIDO Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

22 SIMA Siwani Makmur Tbk. 

23 SKBM Sekar Bumi Tbk. 

24 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

25 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 

26 TCID Mandom Indonesia Tbk. 

27 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. 

28 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 

29 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. 

30 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

31 WTON Wijaya Karya Beton Tbk. 

32 YPAS Yanaprima Hastapersada Tbk. 

Sumber : Data yang telah diolah (2019) 

1.2. Analisis Data 

1.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan memberikan gambaran 

dan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, 

rata-rata (mean), standar deviasi dari masing-masing variabel 

penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dalah satu 
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variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah tingkat kesulitan keuangan 

perusahaan, tingkat hutang dan struktur kepemilikan manajerial. 

Berikut adalah hasil statistik deskriptif yang diperoleh dari pengolahan 

data sekunder dari SPSS versi 20. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 128 1,05 82,45 6,6345 12,05937 

X1 128 -5,84 20,54 6,4574 4,32773 

X2 128 ,07 3,59 ,8248 ,64753 

X3 128 ,00 81,00 3,4143 14,32003 

Valid N (listwise) 128     

Sumber : Hasil Keluaran SPSS 20, data diolah (2019) 

Y : Konservatisme Akuntansi 

X1 : Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan 

X2 : Tingkat Hutang 

X3 : Struktur Kepemilikan Manajerial 

Dari hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3 diketahui bahwa 

jumlah observasi (N) sebanyak 128 data. Variabel dependen atau 

variabel terikatnya adalah Konservatisme Akuntansi mempunyai nilai 

tertinggi sebesar 82,45 yang dimiliki oleh Unilever Indonesia Tbk 

(UNVR) sedangkan nilai terendah 1,05 dimiliki oleh Fajar Surya 

Wisesa Tbk (FASW). Nilai rata-rata konservatisme akuntansi sebesar 
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6,6345 dengan standar deviasi sebesar 12,05937 artinya standar deviasi 

lebih tinggi dari nilai rata-rata. 

Pada variabel bebas Tingkat Kesulitan keuangan mempunyai 

nilai tertinggi 20,54 yang dimiliki oleh Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk (SIDO) dan nilai terendah sebesar -5,84 yang dimiliki oleh 

Siwani Makmur Tbk (SIMA). Nilai rata-rata Tingkat Kesulitan 

Keuangan Perusahaan sebesar 6,4574. Variabel ini memiliki nilai 

standar deviasi sebesar 4,32773 artinya standar deviasi lebih rendah dari 

nilai rata-rata. 

Pada variabel bebas Tingkat Hutang mempunyai nilai tertinggi 

3,59 yang dimiliki oleh Siwani Makmur Tbk (SIMA) dan nilai terendah 

sebesar 0,07 yang dimiliki oleh Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

Tbk (SIDO). Nilai rata-rata Tingkat Hutang sebesar 0,8248. Variabel ini 

memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,64753 artinya nilai standar 

deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata. 

Pada variabel bebas Struktur Kepemilikan Manajerial 

mempunyai nilai tertinggi 81,00 yang dimiliki oleh Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) dan nilai terendah sebesar 0 yang 

berarti manajemen tidak memiliki saham. Nilai rata-rata Struktur 

Kepemilikan Manajerial sebesar 3,4143. Variabel ini memiliki nilai 

standar deviasi sebesar 14,32003 artinya nilai standar deviasi lebih 

tinggi dari nilai rata-rata. 
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1.2.2. Uji Asumsi Klasik 

Analisi data menggunakan analisi regresi linear berganda. 

Sehingga perlu dilakukannya uji asumsi klasik dengan tujuan 

menghindari penyimpangan-penyimpangan yang ditimbulkan dalam 

asumsi klasik sehingga persamaan regresi linear berganda dapat 

digunakan sebagai peramalan atau prediksi yang baik. 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Dalam penelitian ini, distribusi normal dideteksin dengan 

analisis statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov dan analisis 

grafik P-Plot, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dan gambar 

berikut ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 128 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 9,39306394 

Most Extreme Differences 

Absolute ,229 

Positive ,229 

Negative -,158 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,591 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Normal. 
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b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS, data diolah (2019) 

Uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-

Smirnov pada Tabel 4.4 menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

0,000 , karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data 

dinyatakan tidak berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2018), data 

yang tidak berdistribusi secara normal dapat di transformasi agar 

menjadi normal. Untuk menormalkan data, harus mengetahui 

terlebih dahulu bagaimana bentuk grafik histogram dari data yang 

ada. Dengan mengetahui bentuk grafik histogram kita dapat 

menentukan bentuk transformasinya. Berikut adalah bentuk 

transformasi data sesuai dengan grafiknya. 

 
Gambar 4.1. Bentuk Transformasi Data 

Sumber : Ghozali (2018) 
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Gambar 4.2. 

Histogram  sebelum Transformasi 

 
Sumber : Output SPSS 20 (2019) 

Gambar histogram diatas menggambarkan kurve condong ke 

kanan. Grafik condong ke kanan mengartikan bahwa transformasi 

yang digunakan adalah Logaritma. Untuk transformasi pada 

penelitian ini menggunakan Log10.  

Berikut adalah hasil uji normalitas setelah dilakukan 

transformasi data: 

  Tabel 4.5 

              Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 128 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,30517482 

Most Extreme Differences 

Absolute ,059 

Positive ,059 

Negative -,043 

Kolmogorov-Smirnov Z ,672 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,757 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS, data diolah (2019) 
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Tabel 4.5 memperlihatkan hasil uji normalitas setelah 

dilakukan transformasi data menggunakan Log10. Hasil dari uji ini 

menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,672 dan Asymp. 

Sig (2-tailed) sebesar 0,757. Hal ini berarti data terdistribusi normal 

karena tingkat signifikansinya melebihi α=0,05. 

Gambar 4.3.  

Normal P-Plot Setelah Transformasi 

 
Sumber : Output SPSS, data diolah (2019) 

Pada gambar 4.1 Normal P-Plot menunjukkan bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

Hal ini sesuai dengan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov yang 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,757 > 0,05 yang menyatakan 

bahwa data telah berdistribusi dengan normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan dalam pengujian 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 
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residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskesdastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskesdastisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu 

dengan melihat grafik plot (Scatterplot) yang ditunjukkan pada 

gambar 4.2 berikut ini: 

Gambar 4.4. 

Grafik Scatterplot Setelah Transformasi 

 
Sumber : Output SPSS, data diolah (2019) 

 Berdasarkan grafik scatterplot diatas , terlihat bahwa tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
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penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak 

digunakan analisis regresi berganda. 

3. Uji Multikolonieritas 

Uji multikoloneritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas, 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation 

factor (VIF). Multikolonieritas dapat dilihat dengan membandingkan 

nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). 

Multikolonieritas terjadi apabila nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF 

> 10. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolonieritas Setelah Transformasi 

                    Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

                  

1 

(Constant)   

X1 ,452 2,212 

 X2 ,553 1,808 

X3 ,763 1,311 

a. Dependent Variable: YLog10 

Sumber : Hasil Keluaran SPSS 20, data diolah (2019) 

Y : Konservatisme Akuntansi 

X1 : Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan 

X2 : Tingkat Hutang 

X3 : Struktur Kepemilikan Manajerial 

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan dari 
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perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel independen 

yang memiliki nilai VIF yang lebih dari 10. Hal ini berarti tidak 

adanya masalah multikolonieritas yang serius sehingga layak 

digunakan model regresi berganda. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

linier terdapat korelasi antara data pada periode ke-t dengan data 

pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui keberadaan 

autokorelasi digunakan uji statistik yaitu uji Durbin – Watson (DW 

test). Berikut ini adalah pengujian Durbin – Watson : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,570a ,325 ,309 ,30862 1,763 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: YLog10 

Sumber : Output SPSS, data diolah (2019) 

Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikan 5% 

dengan n=128 diketahui bahwa nilai dl (batas luar) sebesar 1,6638 

dan untuk nilai du (batas dalam) sebesar 1,7596 serta nilai 4 – du (4 

– 1,7596) sebesar 2,2404. Adapun hasil perhitungan nilai Durbin-

Watson sebesar 1,763. Nilai DW ini berada pada daerah du < DW < 

4-du yaitu 1,7596 < 1,763 < 2,2404 sehingga data tersebut berada 

pada daerah yang tidak ada autokorelasi. 
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1.2.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisi regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

menyatakan hubungan antara variabel dependen (terikat) dan variabel 

independen (bebas). Analisis regresi Berganda dalam penelitian ini 

untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan, 

Tingkat Hutang dan Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap 

Konservatisme Akuntansi. Adapun hasil Analisis Regresi Berganda 

antara variabel Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan, Tingkat 

Hutang dan Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme 

Akuntansi dengan menggunakan SPSS 20, diperoleh hasil sebagaimana 

yang tersaji pada tabel 4.8 berikut ini : 

Tabel  4.8  

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,124 ,099  -1,245 ,215 

X1 ,057 ,009 ,664 6,047 ,000 

X2 ,430 ,057 ,750 7,558 ,000 

X3 -,005 ,002 -,198 -2,341 ,021 

a. Dependent Variable: Ylog10 

Sumber : Output SPSS, data diolah (2019) 

X1 : Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan 

X2 : Tingkat Hutang 

X3 : Struktur Kepemilikan Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.8 diatas, 

diperoleh koefisien untuk variabel independen (bebas) X1 = 0,057; X2 
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= 0,430 dan X3 = -0,005 dengan konstanta -0,124. Dengan demikian, 

dapat dihasilkan persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Konserv =  -0,124 +  0,057  z score + 0,430 DER + (-0,005) KM + e 

Konserv =  -0,124 +  0,057  z score + 0,430 DER - 0,005 KM + e 

Persamaan regresi berganda diatas memiliki makna sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar -0,124;  artinya jika tingkat kesulitan keuangan 

perusahaan, tingkat hutang dan struktur kepemilikan manajerial 

nilainya 0, maka konservatisme akuntansi nilainya sebesar -0,124. 

2. Koefisien regresi variabel tingkat kesulitan keuangan perusahaan 

(ZScore) sebesar 0,057; artinya jika tingkat kesulitan keuangan 

perusahaan (ZScore) mengalami kenaikan satu satuan, maka  

konservatisme akuntansi sebesar 0,057. 

3. Koefisien regresi variabel tingkat hutang (DER) sebesar 0,430; 

artinya jika tingkat hutang (DER) mengalami kenaikan satu satuan, 

maka konservatisme akuntansi sebesar 0,430. 

4. Koefisien regresi variabel struktur kepemilikan manajerial (KM) 

sebesar (-0,005); artinya jika Struktur Kepemilikan Manajerial 

(KM) mengalami kenaikan satu satuan, maka konservatisme 

akuntansi akan mengalami penurunan sebesar 0,005. 

 

1.2.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut ; 

1. Uji Parsial (Uji t) 
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Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel bebas yakni tingkat kesulitan 

keuangan perusahaan (X1), tingkat hutang (X2) dan struktur 

kepemilikan manajerial (X3) berpengaruh terhadap konservatisme 

akuntansi. Berdasarkan hasil perhitungan uji t dengan bantuan SPSS 

20, diperoleh hasil sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.9 

berikut ini; 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (t) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,124 ,099  -1,245 ,215 

X1 ,057 ,009 ,664 6,047 ,000 

X2 ,430 ,057 ,750 7,558 ,000 

X3 -,005 ,002 -,198 -2,341 ,021 

a. Dependent Variable: YLog10 
Sumber : Output SPSS, data diolah (2019) 

Y : Konservatisme Akuntansi 

X1 : Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan 

X2 : Tingkat Hutang 

X3 : Struktur Kepemilikan Manajerial 

 Nilai ttabel dengan perhitungan df = n-k-1 = 128-3-1 = 124 

yaitu sebesar 1,65723 dengan standar signifikansi sebesar 0,05. 

Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada tabel 4.9 diatas, maka untuk 

menguji hipotesis 1 (Ha1), diperoleh hasil berupa nilai thitung sebesar 

6,047 > ttabel 1,65723 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. 

Karena nilai signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan 
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bahwa variabel tingkat kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan 

demikian, H1: “Tingkat kesulitan keuangan perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi” 

diterima. 

Pengujian hipotesis 2 (Ha2), diperoleh hasil berupa thitung 

sebesar 7,558 > ttabel 1,65723 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,000. Karena nilai signifikansi di bawah 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel tingkat hutang berpengaruh secara 

signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dengan demikian, H2: 

“Tingkat hutang berpengaruh signifikan positif terhadap 

konservatisme akuntansi” diterima. 

Pengujian hipotesis 3 (Ha3), diperoleh hasil berupa thitung 

sebesar -2,341 > ttabel 1,65723 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,021. Karena nilai signifikansi di bawah 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel struktur kepemilikan manajerial 

berpengaruh secara signifikan negatif terhadap konservatisme 

akuntansi. Dengan demikian, H3: “Struktur kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan positif terhadap konservatisme akuntansi” 

ditolak. 

2.  Uji Koefisien Determinasi 

Koefisiendeterminasi digunakan untuk menguji seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
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Jika  hasil koefisien determinasi (adjusted R2) mendekati 1, maka 

dapat disimpulkan bahwa semakin kuat variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi 

dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini : 

    Tabel 4.10 

        Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,570a ,325 ,309 ,30862 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: YLog10 

Sumber : Output SPSS, data diolah (2019) 

Y : Konservatisme Akuntansi 

X1 : Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan 

X2 : Tingkat Hutang 

X3 : Struktur Kepemilikan Manajerial 

Berdasarkan tampilan output SPSS pada tabel 4.11 diatas, 

dapat dilihat bahwa besarnya Adjusted R2 adalah 0,309. Hal ini 

berarti bahwa 30,9% variabel konservatisme akuntansi mampu 

dijelaskan oleh variabel-variabel independen (bebas) yaitu tingkat 

kesulitan keuangan perusahaan, tingkat hutang dan struktur 

kepemilikan manajerial, sedangkan sisanya sebesar 69,1% (100% - 

30,9%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini.  
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1.3. Pembahasan 

1.3.1. Pengaruh Tingkat kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap 

Konservatisme Akuntansi 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa “Tingkat kesulitan keuangan perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017”. Dari hasil 

penelitian ini diperoleh nilai thitung 6,047 > ttabel 1,65723 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti signifikan. Nilai koefisien 

determinasi (R2) yaitu sebesar 0,309 (30,9%) dapat diartikan bahwa 

besarnya pengaruh tingkat kesulitan keuangan perusahaan terhadap 

konservatisme akuntansi yaitu 30,9%, dan untuk sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian sebesar 69,1%. 

Kondisi keuangan yang bermasalah diakibatkan oleh kualitas 

manajer yang buruk. Tingginya kesulitan keuangan perusahaan 

kemungkinan besar manajer akan menghadapi tekanan pelanggaran 

kontrak. Untuk menghindari kemungkinan konflik dengan kreditur dan 

para pemegang saham, manajer menggunakan prinsip konservatisme 

akuntansi dalam pengkajian laporan keuangan. Dengan demikian 

kesulitan keuangan perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong 

manajer untuk menaikkan tingkat konservatisme akuntansi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian  (Pramudita, 2012) yang 
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menyatakan bahwa Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan 

Berpengaruh Terhadap Konservatisme Akuntansi. 

1.3.2. Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Konsrvatisme Akuntansi 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa “ Tingkat Hutang berpengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2014-2017”. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai thitung 

7,558 > ttabel 1,65723 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 

yang berarti signifikan. Nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 

0,309 (30,9%) dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh tingkat hutang 

terhadap konservatisme akuntansi yaitu 30,9%, dan untuk sisanya 

dipengaruhi variabel lain diluar penelitian sebesar 69,1%. 

Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka 

pihak kreditur memiliki hak lebih besar dalam mengawasi 

penyelenggaraan operasional dan akuntansi perusahaan, karena kreditur 

berkepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan dapat 

menguntungkan bagi dirinya dan pihak kreditur akan cenderung 

menuntut manajer untuk menerapkan konservatisme akuntansi dalam 

menyusun laporan keuangan. Dengan demikian tingkat hutang yang 

semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi 

perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  

(Dewi dan Suryanawa, 2014)   dan  (Hayati, 2013) yang menyatakan 
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bahwa tingkat hutang berpengaruh signifikan positif terhadap 

konservatisme akuntansi. 

1.3.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap 

Konsrvatisme Akuntansi 

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai thitung -2,341 < ttabel 

1,65723 dengan tingkat signifikan 0,021 < 0,05 yang berarti signifikan. 

Nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,309 (30,9%) dapat 

diartikan bahwa besarnya pengaruh struktur kepemilikan manajerial 

terhadap konservatisme akuntansi yaitu 30,9%, dan untuk sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian sebesar 69,1%.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa “struktur kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur 

di BEI periode 2014-2017”, sedangkan penelitian ini menyatakan 

bahwa “struktur kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif 

terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur di BEI 

periode 2014-2017”.  

Struktur kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur 

dengan menghitung presentase jumlah lembar saham yang dimiliki 

pihak manajerial dibagi dengan total jumlah saham yang beredar. 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel struktur kepemilikan 

manajerial terhadap konservatisme akuntansi menunjukkan hasil yang 

signifikan negatif. 
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Hal ini adanya kecenderungan manajer yang memiliki ekuitas 

tinggi akan memilih untuk menggunakan konservatisme akuntansi yang 

lebih rendah guna menghindari penurunan harga saham. Karena, jika 

laba sebuah perusahaan rendah, maka deviden yang akan diperoleh 

investor pun akan kecil sehingga menyebabkan berkurangnya minat 

investor dalam menanamkan modal pada perusahaan tersebut, yang 

akhirnya berdampak pada harga saham yang menurun. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian  (Brilianti, 2013) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

konservatisme akuntansi. 
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