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Abstract 

 

This study aims to examine the effect of accounting conservatism and 

firm size on earnings quality. This research is done by library study and 

documentation method. Data were taken from Indonesia Capital Market 

Directory (ICMD) and Financial Statement of manufacturing company in 

Indonesia Stock Exchange (BEI). This research uses sample manufacturing 

company during the year 2009-2013 by using purposive sampling method. 

There are 13 companies during 2009-2013 that meet the sample criteria. The 

method of analysis used in this study is multiple regression analysis. 

The results of this study indicate that all the variables tested in this study 

have a significant influence on earnings quality. The variables of accounting 

conservatism show negative results, which means that the more conservative the 

company will decrease its profitability due to fluctuations in profit that tend to 

be inconsistent so that the accrual component in it will make the operating cash 

flow in the future becomes uncertain. Variable firm size (size) shows negative 

results, this proves companies with high assets tend to have better quality 

earnings, so that large companies do not need to practice earnings 

manipulation. 
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1. Pendahuluan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh 

konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba. Penelitian 

ini menggunakan model penelitian Kothari, Leone, Wasley (2005) yang 

dimodifikasi oleh Tong dan Miao (2011), yaitu  absolute discresionary accrual 

(ADA).  

Sampai saat ini, konservatisme tetap mempunyai peran penting dalam 

praktik akuntansi. Definisi akuntansi konservatif yang umum digunakan bahwa 



 
 

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pariwisata  32 
 

akuntan harus melaporkan informasi akuntansi yang terendah dari beberapa 

kemungkinan nilai untuk aktiva dan pendapatan serta yang tertinggi dari beberapa 

kemungkinan nilai kewajiban dan beban (Hendriksen, 1992 dalam Mayangsari 

dan Wilopo, 2002). Sedangkan Watts (1993) dalam Mayangsari dan Wilopo 

(2002) mendefinisikan konservatisme sebagai  konsep untuk menunda pengakuan 

terhadap arus kas masuk mendatang. 

Banyaknya kritik  mengenai kegunaan suatu laporan keuangan,  jika 

penyusunan menggunakan metode yang sangat konservatif, karena laporan 

akuntansi yang dihasilkan dengan metode tersebut cenderung mengada-ada dan 

tidak mencerminkan kenyataan (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Konsep 

konservatisme terlahir dalam upaya untuk menyempurnakan laporan keuangan 

dan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh manajemen. Lo (2005) dalam Yenti 

dan Sofyan (2011) mendefinisikan konservatisme sebagai suatu pandangan 

pesimistik dalam akuntansi. 

Suatu ukuran perusahaan dapat menentukan baik atau tidaknya kinerja dari 

perusahaan tersebut. Investor biasanya lebih memiliki kepercayaan pada 

perusahaan besar. Hal ini karena perusahaan besar dianggap mampu untuk terus 

meningkatkan kinerja perusahaannya dengan berupaya meningkatkan kualitas 

labanya. Perusahaan besar juga dianggap memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan perusahaan kecil (Mulyani, Asyik,dan Andayani, 2007 dalam 

Novianti, 2012). 

Telah terjadi banyak skandal keuangan di perusahaan-perusahaan publik 

pada tahun 1998 sampai dengan 2001 yang melibatkan persoalan laporan 

keuangan yang diterbitkan (Boediono, 2005). Beberapa kasus yang terjadi di 

Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk dari terdeteksi adanya 

manipulasi pelaporan keuangan (financial reporting). Sementara menurut 

beberapa media masa, lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan non publik 

melakukan pelanggaran yang melibatkan persoalan laporan keuangan (Boediono, 

2005). 

Konservatisme merupakan konsep akuntansi yang diperdebatkan. Definisi 

awal "konservatisme akuntansi" diberikan oleh Bliss (1924) dalam Knoops 
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(2011), yang menjelaskan konservatisme sebagai "mengantisipasi tidak ada 

keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian". Febriani (2012), Ledi dan 

Syarif  (2011) membuktikan bahwa, konservatisme akuntansi dengan kualitas laba 

berpengaruh positif signifikan, karena dengan adanya konservatisme akuntansi 

dapat menghasilkan laba yang lebih berkualitas dan adanya perbedaan kualitas 

laba perusahaan yang konservatif dan non konsevatif. 

Penman dan Zhang (2001) dan Seswanto (2012) membuktikan bahwa 

konservatisme akuntansi menghasilkan kualitas laba yang rendah dari perubahan 

investasi. Celah penelitian ini adalah menggunakan proksi kualitas laba yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti menyimpulkan, jika penelitian ini 

sangat penting dilakukan untuk membuktikan bahwa apakah konservatisme 

akuntansi sangat dibutuhkan, mengetahui kualitas laba yang dihasilkan 

perusahaan tanpa membesar-besarkan laba. 

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, 

total aset, dan total ekuitas (Brigham dan Houston, 2001 dalam Warianto, 2012). 

Perusahaan besar cenderung menghindari manajemen laba untuk menghindari 

eksposur dari luar perusahaan (Watss dan Zimmerman, 1978). Seswanto (2012), 

Sirait dan Siegar (2012), Susanto dan Siegar (2011), Warianto (2012), Diantimala 

(2008) menyatakan adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan 

kualitas laba. Tidak sependapat, Rupilu (2011), menyatakan adanya pengaruh 

positif antara ukuran perusahaan dengan kualitas laba. 

Kualitas laba ialah suatu ukuran untuk menyamakan laba yang dihasilkan 

dengan laba yang sudah direncanakan sebelumnya. Kualitas laba dikatakan 

semakin tinggi jika mendekati perencanaan awal atau melebihi target dari rencana 

awal. Febriani (2012) mengatakan bahwa laba yang memiliki kemampuan untuk 

memberikan respon (power of response) kepada pasar menunjukan kualitas laba, 

yang diukur dengan Earning Response Coefficient (ERC). 

Boediono (2005), Siallagan dan Machfudz (2006), Rachmawati dan 

Triatmoko (2007), Sirait dan Siregar (2012), Rupilu (2011), Wibowo dan Bandi 

(2013) membuktikan bahwa kualitas laba sebagai variabel independen mampu 
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mempengaruhi variabel dependennya. Sedangkan Susanto dan Siregar (2010) 

tidak mampu membuktikan bahwa kualitas laba sebagai variabel dependen dapat 

memberikan pengaruh terhadap variabel independennya. Gap atau celah 

penelitian ini ialah karena tidak konsistennya penelitian terdahulu. 

Penelitian ini memfokuskan objek penelitian pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Karena, perusahaan 

manufaktur mempunyai operasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan 

kelompok perusahaan lain yang dapat mempengaruhi penyampaian laporan 

keuangan (Indayani dan Mutia, 2013). Selain itu, Indayani dan Mutia (2013) juga 

mengatakan saham manufaktur lebih banyak diminati oleh investor dan tidak 

terikat peraturan pemerintah. Perusahaan manufaktur juga merupakan emiten 

terbesar yang terdaftar di BEI. 

Belum banyak penelitian tentang konservatisme akuntansi dan kualitas laba 

menjadi motivasi penulis sehingga penulis ingin membuktikan hasil penelitian 

Penman dan Zhang (2001) yang menyatakan bahwa praktek konservatisme dalam 

akuntansi menghasilkan laba yang lebih berkualitas sehingga memungkinkan 

tingginya respon pasar terhadap konservatisme laba. Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2012). Penulis 

menggunakan proksi kualitas laba yang berbeda dengan penelitian  Febriani 

(2012), yaitu  menggunakan absolute discresionary accrual (ADA) yang 

digunakan oleh Tong dan Miao (2011). 

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) apakah pengaruh konservatisme akuntansi terhadap kualitas laba ?, (2) 

apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laba ?. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori 

agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of 

contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principle) dan manajer (agent) 

yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Principle 

akan menugaskan agent untuk meningkatkan kemakmurannya. Namun 
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sebaliknya, manajer sebagai agent juga mempunyai dorongan untuk 

meningkatkan kesejahteraannya sendiri antara lain dengan melakukan earnings 

management (Jensen dan Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan antara 

principal dan agent ini yang mengakibatkan adanya konflik keagenan. Asimetri 

informasi merupakan suatu kondisi di mana agent memiliki lebih banyak 

informasi mengenai prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh principal. 

Asimetri informasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Rahmawati (2007) 

menyatakan asimetri informasi dapat dilakukan dalam dua jenis yang terdiri atas 

adverse selection dan moral hazard.  

a) Adverse Selection  

Adverse selection merupakan jenis informasi dimana satu pihak atau 

lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha 

atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih daripada pihak-

pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang, seperti manajer 

perusahaan dan pihak dalam lainnya (insiders) lebih mengetahui kondisi 

sekarang dan prospek masa depan perusahaan daripada pihak luar (investor) 

(Budiasih, 2011). 

b) Moral Hazard 

Moral Hazard merupakan jenis asimetri informasi dimana satu pihak 

atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi 

usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan–tindakan 

mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka, sedangkan pihak 

lainya tidak. Moral hazard terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan 

dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebudayaan perusahaan 

besar. 

Moral hazard adalah memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk 

melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang akibatnya 

merugikan orang lain (Budiasih, 2011). Dalam hal ini, agent memanfaatkan 

ketidaktahuan principle untuk menyajiakan suatu laporan yang tidak sesuai 

dengan perjanjian (aggrement) awal atau standar yang berlaku sehingga terjadinya 

moral hazard tersebut. 
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Moral hazard terjadi dari adanya keinginan manajer untuk memperoleh 

keuntungan bagi dirinya sendiri karena kurangnya atau bahkan ketiadaan kontrol 

yang memadai dari pemilik atau owner. Hadirnya moral hazard membuat 

kompensasi eksekutif dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memotivasi 

upaya manajer untuk memenuhi keinginan investor. Semakin tinggi korelasinya 

antara net income dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh manajer, maka 

semakin efisien kontrak tersebut (Budiasih, 2011). Angka net income merupakan 

angka yang digunakan sebagai dasar dalam kompensasi eksekutif. 

Konservatisme merupakan salah satu karakteristik yang penting dalam 

mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan kualitas informasi laporan 

keuangan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan sahamnya (Ledi, 

2014). Penerapan konservatisme akan mempengaruhi kualitas laba yang 

dihasilkan, jika penyediaan ukuran laba dijadikan sebagai indikator kinerja 

perusahaan yang merupakan fokus utama dari pelaporan keuangan modern (Ledi, 

2014). Konflik keagenan dapat menimbulkan pelaporan laba yang diragukan 

kualitasnya, juga dapat diatasi dengan penerapan Corporate Governance (Ledi, 

2014). 

Konservatisme mengurangi moral hazard dan manipulasi laporan keuangan 

dengan cara membatasi penyajian laba yang tidak diverifikasi serta memastikan 

semua kerugian telah termasuk dalam laporan keuangan. Selain itu, konservatisme 

juga melakukan verifikasi terhadap net asset yang terdapat di neraca untuk 

mencegah manajemen membesar-besarkan jumlah aset (Budiasih, 2011). 

Basu (1997) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-

kejadian yang merupakan kabar buruk (bad news) atau kabar baik (good news) 

terefleksi dalam laba yang tidak sama yang disebut sebagai asimetri waktu 

pengakuan. Hal ini disebabkan oleh kejadian yang diperkirakan akan 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga 

mengakibatkan bad news lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan dengan 

good news.  

Dwiputro (2009) memfokuskan dampak konservatisme pada laporan laba 

rugi selama beberapa tahun dan berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan 
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akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara 

laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin 

besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. 

Hal ini dilandasi oleh teori yang menyebutkan bahwa konservatisme menunda 

pengakuan pendapatandan mempercepat penggunaan biaya. 

Scott (2003) dalam Warianto dan Rusiti (2013) menyatakan bahwa 

perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan 

dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan 

krediturnya. Kontrak kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kontrak 

kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. Dimana antara agent dan 

principal ingin memaksimumkan utility masing-masing dengan informasi yang 

dimiliki. 

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Perusahaan 

yang relatif besar kinerjanya akan dilihat oleh publik sehingga perusahaan 

tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati-hati, lebih 

menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di dalamnya dan lebih 

transparan sehingga perusahaan akan lebih sedikit dalam melakukan manajemen 

laba (Suryani, 2010 dalam Warianto dan Rusiti, 2013). 

Dari penjelasan diatas, masalah agensi konflik yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah moral hazard. Tindakan-tindakan mementingkan diri sendiri 

yang dilakukan oleh agent tersebut mengakibatkan diperlukannya suatu 

mekanisme yang dapat meminimalisir tindakan tersebut (Muid, 2009). Corporate 

Governance merupakan mekanisme yang dipercaya dapat mengendalikan dan 

mengawasi tindakan-tindakan tidak menguntungkan yang dilakukan oleh agent  

(Muid, 2009). 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, 

penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan (market capitalization). 

Semakin besar total aktiva atau penjualan bersih perusahaan maka akan semakin 
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besar ukuran perusahaan begitu juga sebaliknya, semakin rendah total aktiva atau 

penjualan bersih perusahaan maka semakin kecil pula ukuran perusahaan 

(Diantimala, 2008). 

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu: 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan 

perusahaan kecil (small firm). Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan 

yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah 

mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah 

positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif 

lama (Diantimala, 2008). 

Watt dan Zimmerman (1986) berdasarkan size hypothesis yang dipaparkan 

berasumsi bahwa perusahaan besar secara politisi, lebih besar melakukan transfer 

politicl cost dalam kerangka politic process, dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. Lebih lanjut beberapa peneliti berhasil membuktikan bahwa political 

process memiliki dampak pada pemilihan prosedur akuntansi oleh perusahaan 

yang berukuran besar. 

Laba sebagai bagian dari laporan keuangan yang tidak menyajikan fakta 

yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi perusahaan dapat diragukan 

kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang 

kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. Jika laba seperti 

ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba 

tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya (Boediono, 

2005).  

Subramanyam (1996) dalam Siregar dan Utama (2005) menyatakan bahwa 

salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Laba yang 

diukur atas dasar akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih baik atas kinerja 

perusahaan dibandingkan arus kas operasi karena akrual mengurangi masalah 

waktu dan mismatching yang terdapat dalam penggunaan arus kas dalam jangka 

pendek (Dechow, 1994). 
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Tong dan Miao (2011) melakukan penelitian terhadap kualitas laba dengan 

memproksikannya ke dalam absolute discretionary accruals (ADA) untuk 

menguji earning quality. Dalam penelitiannya Tong dan Miao (2011) 

menggunakan model Kothari et al. (2005) dan kemudian memodifikasinya agar 

dapat terhindar dari misspecified. Model Kothari et al. (2005) merupakan model 

yang paling populer digunakan untuk mengestimasi tingkat discretionary 

accruals. 

Selain model Kothari et al. (2005), pada penelitian Tong dan Miao (2011) 

juga menggunakan model lain sebagai proksi kualitas laba diantaranya model dan 

penelitian Dechow dan Dichev (2002) yang dimodifikasi oleh McNichols (2002), 

yakni absolute accruasl quality (AAQ), model Dechow dan Dichev (2002) yang 

dimodifikasi oleh McNichols (2002), yakni accruals quality (AQ), model Collins, 

Maydew dan Weiss (1997) dan Francis dan Schipper (1991), yakni Value 

Relevance of Earning. Ada beberapa proksi lainya untuk mengukur kualitas laba, 

diantaranya modified Jones (1991),  earning response coefficient (ERC) dan 

lainnya. 

Penman dan Zhang (1999) menemukan bahwa perusahaan yang 

menerapkan akuntansi konservatif dan pertumbuhan investasi temporer akan 

menghasilkan tingkat pengembalian yang temporer atau laba yang berfluktuasi. 

Dengan pertumbuhan investasi, penghasilan memang lebih rendah daripada 

sebaliknya. Namun pendapatan yang lebih rendah akan menciptakan "cadangan 

tersembunyi" atau cadangan tidak tercatat (Penman dan Zhang, 1999). Cadangan 

tersembunyi dapat ditingkatkan dan mengurangi laba melalui meningkatkan 

investasi. Cadangan tersembunyi dapat dikurangi dan menciptakan laba dengan 

mengurangi investasi atau mengurangi laju pertumbuhan investasi. 

Penman dan Zhang (2001) dan Seswanto (2012) membuktikan bahwa, 

konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Dalam 

penelitiannya, Penman dan Zhang (2001) dan Seswanto (2012) berargumen 

bahwa konservatisme akan menyebabkan laba tidak bisa diprediksi karena 

fluktuasi yang tinggi. Semakin konservatif suatu perusahaan maka kemampuan 

perusahaan memprediksi laba masa depan akan semakin berkurang dan 
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menjadikan laba atau informasi menjadi tidak relevan dalam menjelaskan 

perubahan return dipasar modal karena adanya timely loss recognition 

(pengakuan kerugian tepat waktu). Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

H1: Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laba. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, 

nilai pasar saham, dan lain-lain. Perusahaan yang berukuran besar lebih diminati 

oleh para analis dan broker, dimana laporan keuangan yang dipublikasikan lebih 

bersifat transparan sehingga memperkecil timbulnya asimetri informasi yang 

dapat mendukung timbulnya manajemen laba (Azlina, 2010). 

Watss dan Zimmerman (1978) menjelaskan bahwa perusahaan besar 

cenderung menghindari manajemen laba untuk menghindari eksposur dari luar 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan aset yang tinggi cenderung 

memiliki kualitas laba yang lebih baik, maka variabel ini diduga memiliki tanda 

yang negatif terhadap kualitas laba (Sirair dan Siregar, 2012) 

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laba. 

 

3. Metode Penelitian 

Populasi penelitian ini ialah perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). Dipilihnya Bursa Efek 

Indonesia sebagai tempat penelitian adalah karena data yang dibutuhkan dapat 

dengan mudah  di akses secara langsung maupun tidak langsung dengan cara 

datang ke BEI atau melalui website BEI.  Perusahaan manufaktur mempunyai 

operasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan kelompok perusahaan lain 

yang dapat mempengaruhi penyampaian laporan keuangan (Indayani dan Mutia, 

2013). Selain itu, Indayani dan Mutia (2013) juga mengatakan saham manufaktur 

lebih banyak diminati oleh investor dan tidak terikat peraturan pemerintah. 

 Perusahaan manufaktur juga merupakan emiten terbesar yang terdaftar di 

BEI. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang termasuk dalam kategori 
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perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan data laporan keuangan tahuanan selama 

tiga tahun bertutur-turut yaitu dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013.  

 Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan selama tiga 

tahun berturut-turut yaitu dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Periode 5 

tahun dipilih karena merupakan data terbaru yang bisa diperoleh dan diharapkan 

dengan periode waktu 5 tahun akan diperoleh hasil yang baik dalam menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Perusahaan manufaktur dipilih karena merupakan perusahaan yang relatif lebih 

banyak memiliki dampak pada lingkungan dibandingkan dengan perusahaan jasa 

atau dagang dan merupakan jumlah perusahaan dalam satu populasi yang cukup 

besar.  

Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability 

sampling. Menurut Sugiyono (2011) Nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi  peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Jenis nonprobability 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Alasan penggunaan metode 

ini untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria yang 

ditentukan. Adapun kriteria sampel meliputi: 

Tabel 3.1 

Kriteria Sampel 

 

No. Kriteria Sampel 

1. 
Perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

2. 

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode 

pengamatan2009-2013. 

3. Laporan keuangan disajikan dalam rupiah. 

4. Perusahaan memiliki data pasar dan data keuangan lengkap. 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi berganda. Prosedur 

analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan data dan 
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EQ = β0 + β1CONS + β2 FIRM + ε 

memeriksa ada tidaknya outlier. Selain itu, uji asumsi klasik yang kemudian 

dilakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya pelanggaran asumsi klasik. Analisis 

data dilakukan dengan melakukan pengujian model dan pengujian hipotesis. 

Metode regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan terhadap 

model yang diajukan dengan menggunakan Software SPSS Versi 20. Hubungan 

Antara konservatisme akuntansi terhadap earnings quality dapat dinyatakan dalam 

model rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

EQ = Kualitas Laba 

CONS = Konservatisme Akuntansi 

FIRM = Ukuran Perusahaan 

 ε          = error 

 

4. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menguji pengaruh konservatisme akuntansi dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil analisis regresi disajikan 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Analisis regresi  

EQ = β0 + β1CONS + β2 FIRM + ε 

Variable 
Predicted 

Sign 
Coefficient t-statistic p-value 

 

Constant  0,720 4,872 0,000  

CONS_ACC (-) -8,027E-008 -2,771 0,009 *** 

SIZE (-) -0,072 -3,046 0,004 *** 

Adjusted R2 0,190  

F-Statistic 7,929  

Prob. (F-Statistic) 0,001 *** 

N    60  

***,**,** menunjukan koefisien signifikan pada 0,01; 0,05; 0,1 
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Berdasarkan hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa 

konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Dari hasil 

penelitian ini diperoleh nilai p-value sebesar 0,009 atau lebih kecil dari 0,05, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penman dan Zhang (2001) 

dan Seswanto (2012) yang menyatakan konservatisme akuntansi berpengaruh 

negatif terhadap kualitas laba. 

Febriani (2012) dan Ledi (2011) membuktikan bahwa, adanya pengaruh 

konservatisme akuntansi dengan kualitas laba. Hal ini karena, dengan adanya 

konservatisme akuntansi dapat menghasilkan laba yang lebih berkualitas dan 

adanya perbedaan kualitas laba perusahaan yang konservatif dan non konsevatif.  

Penman dan Zhang (2001) menyatakan bahwa praktek konservatisme dalam 

akuntansi menghasilkan laba yang lebih berkualitas sehingga memungkinkan 

tingginya respon pasar terhadap konservatisme laba. Penerapan konservatisme 

akan mempengaruhi kualitas laba yang dihasilkan, jika penyediaan ukuran laba 

dijadikan sebagai indikator kinerja perusahaan yang merupakan fokus utama dari 

pelaporan keuangan modern (Ledi, 2014). 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Dari hasil penelitian, 

diperoleh nilai p-value sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Seswanto (2012) serta Sirait dan Siregar 

(2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. 

Jao dan Pagalung (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang besar akan 

lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dan cenderung 

melaporkan kondisi keuangan dengan akurat karena lebih diperhatikan oleh 

masyarakat. Sedangkan, perusahaan kecil mempunyai kecenderungan untuk 

melakukan manajemen laba dengan melaporkan laba yang lebih besar sehingga 

dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih bagus. 
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5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,009. Penerapan konservatisme 

akuntansi dalam laporan keuangan terbukti menjadikan laba yang dihasilkan 

perusahaan berkualitas. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,004. Bukti bahwa semakin tinggi 

aset yang dimiliki perusahaan semakin baik kualitas laba perusahaan 

tersebut. 

 

6. Keterbatasan 

Penulis menyadari bahwa banyaknya keterbatasan dalam melakukan 

penelitian ini yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya antara lain sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan hanya pada perusahaan sektor 

makanan dan minuman. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu ukuran kualitas laba 

3. Periode pengamatan dalam penelitian ini sangat singkat yaitu hanya pada 

tahun 2009-2013. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabe independen yaitu 

konservatisme akuntansi dan ukuran perusahaan. 

 

7. Rekomendasi 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk 

itu peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutaya sebagai berikut: 

1. Bagi investor dapat mempertimbangkan ukuran perusahaan baik yang 

berskala besar dan kecil untuk pengambilan keputusan dalam rangka 

investasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Inventor juga dapat menerapkan 
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konservatisme akuntansi kepada perusahaan untuk mengurangi terjadinya 

manipulasi laporan keuangan oleh pihak manajemen. 

2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya periode penelitian yang digunakan 

ditambah serta sampel yang digunakan dapat ditambah atau di perluas pada 

sektor perusahaan yang lain.  

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang 

mungkin lebih bisa menjelaskan secara penuh mengenai kualitas laba selain 

konservatisme akuntansi. 

4. Penelitian selanjutnya diharapka menggunakan ukuran lain untuk kualitas 

laba, misalnya kualtas laba dilihat dar persistensi laba, prediktabilitas laba, 

relevansi laba dan ketepatan waktu laba. 
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